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VOORWOORD
De afgelopen tijd werd mij steeds duidelijker hoe door Jehovah’s Getuigen gebruik wordt
gemaakt van het verschoningsrecht van de geestelijke. Ondertussen werd er op het
ministerie van Justitie en Veiligheid in Den Haag gesproken over het invoeren van een meldof aangifteplicht bij wetenschap van seksueel misbruik en de rol die het verschoningsrecht
daarbij zou kunnen spelen. Ik voelde een noodzaak om de informatie waarover ik beschikte
bijeen te brengen. Omdat een geestelijke zich volgens de wet alleen ten aanzien van
bepaalde informatie op verschoningsrecht kan beroepen, wilde ik ook inzicht verschaffen in
de pastorale zorg zoals die binnen de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen wordt geboden.
Een paar keer gebruik ik daarbij een ervaringsverhaal als voorbeeld, waaronder mijn eigen
ervaring. Ze zijn slechts bedoeld ter verduidelijking van de rol van ouderlingen als herders bij
Jehovah’s Getuigen en ik heb geprobeerd ze zo feitelijk mogelijk weer te geven.
Ik ben me ervan bewust dat iemand tegen mij in kan brengen dat ik als voormalig Jehovah’s
Getuige geen neutraal standpunt inneem. Mijn ervaring als insider biedt mij echter inzichten
in die geloofswereld die een buitenstaander nooit zal hebben. Mijn opleiding helpt mij
daarbij zaken in perspectief te plaatsen. Ik heb getracht dit rapport te schrijven vanuit mijn
professionaliteit, zoekend naar een zo objectief mogelijk standpunt.
Jehovah’s Getuigen zijn over het algemeen vriendelijk en oprecht in hun geloof, maar als
organisatie moeilijk van buitenaf tot verandering te brengen. Dit heeft alles te maken met
hun geloofsbeleving. Als bijlage heb ik daarom een artikel toegevoegd dat bedoeld is om
inzicht te krijgen in de wijze waarop Jehovah’s Getuigen in (of tegenover) de hun
omringende maatschappij staan.
Ik hoop dat deze bijdrage inzicht zal verschaffen in de herderlijke zorg door ouderlingen in
de Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen, alsook betreffende de wijze waarop zij
gebruik maken van het verschoningsrecht van de geestelijke.

Aswin Suierveld,
Ermelo, 10 februari 2019

3

SAMENVATTING
Een geestelijke kan zich voor een rechtbank beroepen op het verschoningsrecht, maar alleen
aangaande kennis die hem is toevertrouwd in zijn hoedanigheid van geestelijk zorg- en
hulpverlener. In de organisatie van Jehovah’s Getuigen kunnen ouderlingen en andere
opzieners worden aangemerkt als geestelijke ambtsdragers. In de praktijk lijkt het
verschoningrecht hen nogal gemakkelijk te worden toegekend. Politie en Justitie lijken geen
of onvoldoende kennis te hebben aangaande het soort van geestelijke zorg die door
ouderlingen binnen de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen wordt geboden.
In de herderlijke zorg bij Jehovah’s Getuigen vormt de geloofsleer het uitgangspunt. Een
gemeentelid heeft weinig aan eigen wensen of wil in te brengen waar het zijn geloof of de
daarmee samenhangende geestelijke zorg betreft. In hun herderlijke zorg zijn ouderlingen
naast geestelijke zorg- en hulpverlener soms ook onderzoeker en rechter. Vanwege de
onvrijwillige omstandigheden waarin informatie tijdens interne rechtsprocedures met de
ouderlingen wordt gedeeld en het gegeven dat ouderlingen dan de hoedanigheid van
onderzoeker en rechter hebben, valt informatie die op deze wijze is verkregen niet onder
het verschoningsrecht van de geestelijke.
Vertrouwelijkheid lijkt breed te worden opgevat, in de zin dat ouderlingen informatie met
elkaar en personen hoger binnen de organisatie delen. Tegelijkertijd wordt informatie naar
buiten toe zoveel mogelijk geheim gehouden. Men lijkt bij Jehovah’s Getuigen een eigen
definitie van vertrouwelijkheid te hanteren. Het is de vraag of deze in het belang van een
gemeentelid is of dat het eigenlijk gaat om de belangen van de organisatie zelf.
Zowel door gebrek aan opleiding als door de gevraagde gehoorzaamheid aan de organisatie
zijn ouderlingen bij Jehovah’s Getuigen niet in staat zelf een professionele en ethische
afweging te maken in situaties waar een zwaarwegend belang vraagt om een mogelijke
verbreking van het ambtsgeheim.
Er zijn sterke aanwijzingen dat een meld- of aangifteplicht bij wetenschap van seksueel
misbruik waarbij er voor geestelijken de mogelijkheid is zich te beroepen op het
verschoningsrecht niet zal leiden tot melding bij de autoriteiten door ouderlingen van
Jehovah’s Getuigen. Zolang er een uitzondering bestaat waarop zij zich kunnen beroepen,
zien zij zich niet wettelijk verplicht.
Een herdefiniëring van wie als ‘geestelijke’ kan worden aangemerkt met betrekking tot het
verschoningsrecht, zou misbruik van dit recht kunnen voorkomen. Hiermee zou ook kunnen
worden voorkomen dat bepaalde personen zich ten onrechte aan een eventuele meldplicht
bij wetenschap van seksueel misbruik onttrekken.
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BEGRIPPENLIJST
Besturend Lichaam – Groep ouderlingen die verantwoordelijk is voor de geestelijke leiding
en het beleid binnen de wereldwijde gemeenschap van Jehovah’s Getuigen.
Bethel – De naam ‘Bethel’ betekent ‘Huis van God’. Deze naam gebruiken Jehovah’s
Getuigen voor het hoofdkantoor of een bijkantoor.
Betheliet – Iemand die fulltime op Bethel woont en werkt. Een betheliet ontvangt geen
inkomsten voor zijn werk, hooguit een kleine toelage.
Bijbelstudie – Een studie die een Jehovah’s Getuige houdt, doorgaans aan de hand van een
Wachttorenpublicatie, met een persoon die geen deel uitmaakt van de religie.
Bijkantoor/hoofdkantoor – Jehovah’s Getuigen hebben maar één hoofdkantoor, in het
Engels ook wel ‘World Headquarters’ (WHQ) genoemd. Alle overige kantoren worden binnen
de organisatie aangeduid als bijkantoor. Het landelijk bestuurscentrum van Jehovah’s
Getuigen in Emmen (Nederland) wordt intern aangeduid als een bijkantoor.
Boekstudie – Voluit gemeenteboekstudie. Bijeenkomst van Jehovah’s Getuigen in kleinere
groepen die in particuliere huizen werd gehouden en waar men een bespreking hield aan de
hand van een Wachttorenpublicatie. Met ingang van 1 januari 2009 ging deze bijeenkomst
deel uitmaken van de andere doordeweekse vergadering in de Koninkrijkszaal. Ze kreeg de
naam Gemeentebijbelstudie en is in 2016 geïntegreerd in de Leven-en-dienenvergadering.
Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen in Nederland – een van de rechtspersonen
waar Jehovah’s Getuigen in Nederland gebruik van maken. Internationaal zijn de bekendste
rechtspersonen van de organisatie: Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania,
Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc., en Christian Congregation of
Jehovah’s Witnesses.
Congres – Grote driedaagse bijeenkomst van Jehovah’s Getuigen die eenmaal per jaar wordt
gehouden.
Dienaar in de bediening – Ambt in de gemeente van Jehovah’s Getuigen.
Dienstafdeling – Afdeling op een bijkantoor die verantwoordelijk is voor alles wat met het
evangelisatiewerk te maken heeft, met de activiteiten van gemeentes, ouderlingen,
dienaren in de bediening, kringopzieners en pioniers.
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Dienstvergadering – Bijeenkomst die gericht was op het effectief zijn in de evangelisatie.
Deze werd op een doordeweekse dag na de Theocratische bedieningsschool gehouden en is
in 2016 opgegaan in de leven-en-dienenvergadering.
Jehovah’s Getuigen – De religie van Jehovah’s Getuigen. Door henzelf wordt de godsnaam
met h op het eind geschreven. De Nederlandse spelling gebruikt voor individuele gelovigen
Jehova’s getuigen (zonder h met kleine g). Ik heb gekozen voor een consequent gebruik van
de spelling met h en tweemaal de hoofdletter. Doorgaans wordt uit de omringende tekst
duidelijk of het om de organisatie gaat of om individuele gelovigen en soms is dat
onderscheid niet zo eenvoudig te maken.
Juridische Afdeling – Afdeling op een (groter) bijkantoor die zich bezighoudt met alle
wettelijke aangelegenheden in verband met de organisatie van Jehovah’s Getuigen.
Koninkrijkszaal – Het gebouw waar een gemeente van Jehovah’s Getuigen bijeenkomt.
Kringvergadering – Grotere bijeenkomst van meerdere gemeenten die samen een kring
vormen. Jehovah’s Getuigen komen tweemaal per jaar zo bijeen, eenmaal twee dagen
achtereen, de andere keer één dag. Naar de vergadering wordt soms verwezen als ‘kring’.
Kringopziener – Reizende opziener die tweemaal per jaar de gemeenten van de hem
toegewezen kring bezoekt.
Leven-en-dienenvergadering – Huidige doordeweekse bijeenkomst van Jehovah’s Getuigen.
Deze wordt ook wel aangeduid als ‘Leven en dienen als christenen’ en kwam vanaf 2016 in
de plaats van de Theocratische bedieningsschool, Dienstvergadering en
Gemeentebijbelstudie. De vergadering richt zich zowel op training voor het
evangelisatiewerk als leven volgens de geloofsleer.
Openbare vergadering/ Openbare Lezing – (Bijbelse) lezing voor een algemeen publiek.
Ouderlingen/opzieners – Ambt in de gemeente van Jehovah’s Getuigen. De termen
ouderling en opziener zijn min of meer inwisselbaar. De term opziener wordt vaak gebruikt
in combinatie van een specifieke taak of functie (Bijv. Dienstopziener).
Pioniersdienst – Een pionier is iemand die een specifiek en vast aantal uren aan het
evangelisatiewerk besteedt. Jehovah’s Getuigen kennen onderscheid in de speciale, gewone
en hulppioniersdienst. Hulppioniers kunnen voor minimaal een maand, een paar maanden
achtereen of in de vaste hulppioniersdienst worden aangesteld. Van hulppioniers wordt
verwacht dat zij minimaal 50 uur per maand aan het evangelisatiewerk besteden. (Er is een
mogelijkheid voor een ‘halve hulp’ van 30 uur). Een gewone pionier wordt voor langere tijd
aangesteld en besteedt gemiddeld 70 uur per maand aan evangelisatie. Voor 1999 lag het
urenvereiste hoger. Een speciale pionier wordt doorgaans uit de gewone pioniers gekozen
en door een bijkantoor uitgezonden om elders te dienen.
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Prediking – Ander woord voor evangelisatie.
Rechterlijk comité – Een comité van drie of meer ouderlingen wat gevormd wordt tijdens
interne rechterlijke procedures bij Jehovah’s Getuigen en beoordeelt of iemand voldoende
berouw heeft van een overtreding of niet.
S-77-formulier – Officiële titel: Bericht van uitsluiting of terugtrekking. Ouderlingen dienen
dit formulier in te vullen aangaande een persoon die tijdens de interne religieuze
rechtsprocedures uit de gemeenschap wordt gesloten of aangaande personen die hun
lidmaatschap als Jehovah’s Getuigen beëindigen door zich officieel terug te trekken. (Zie
bijlage B voor een afbeelding van het formulier).
Theocratische bedieningsschool – Doordeweekse vergadering waar leden van de gemeente
zich konden inschrijven en via lezinkjes en demonstraties werden opgeleid voor het
evangelisatiewerk. In 2016 vervangen door de leven-en-dienenvergadering.
Twee getuigenregel – Beleid bij Jehovah’s Getuigen gebaseerd op hun interpretatie van de
Bijbel, die zegt dat alleen op basis van twee of meer getuigen een overtreding kan worden
vastgesteld en er een rechterlijk comité kan worden gevormd.
Uitgesloten – Een individuele Jehovah’s Getuige kan vanwege een overtreding – als hij
daarna volgens de ouderlingen onvoldoende berouw toont – worden uitgesloten. Dit
betekent dat gemeenteleden geen omgang meer met hem mogen hebben, hem zelfs niet
mogen groeten. Hij is als het ware doodverklaard. Uitsluiting kan voor de persoon in kwestie
en voor diens naaste familie, als die nog Jehovah’s Getuigen zijn, grote gevolgen hebben.
Velddienst – Ander woord voor het evangelisatiewerk.
Velddienstactie – Of velddienstbijeenkomst. Een georganiseerd tijdstip (en locatie) waarbij
individuele Jehovah’s Getuigen samenkomen om hun evangelisatiewerk te verrichten.
Vergadering/bijeenkomst – Een samenkomst voor aanbidding van de gemeente van
Jehovah’s Getuigen werd voorheen ‘vergadering’ genoemd. Tegenwoordig gebruikt men het
woord ‘bijeenkomst’.
Wachttoren-studie – Bijeenkomst met vraag-en-antwoordbespreking aan de hand van een
artikel uit de Wachttoren. De Wachttoren-studie wordt aansluitend aan de Openbare
vergadering gehouden, doorgaans in het weekend.
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1. HET VERSCHONINGSRECHT VAN DE GEESTELIJKE

1.1 WETTELIJKE BEPALING
Volgens de Nederlandse wet is een ieder die voor een rechtszaak wordt opgeroepen om
daarin te getuigen, verplicht getuigenis af te leggen. In bepaalde situaties, zoals wanneer er
sprake is van naaste familiebanden, kan men zich hiervan verschonen. Maar ook “zij die tot
geheimhouding verplicht zijn uit hoofde van hun ambt, beroep of betrekking omtrent
hetgeen hun in die hoedanigheid is toevertrouwd” (Art. 165 lid 2 sub b Rv) kunnen een
beroep doen op het verschoningsrecht.
Het verschoningsrecht is als algemeen rechtsbeginsel erkend en geldt zowel in het burgerlijk
recht als in het strafrecht. Art. 218 Wetboek van Strafvordering (2018) luidt:
Van het geven van getuigenis of van het beantwoorden van bepaalde vragen kunnen
zich ook verschoonen zij die uit hoofde van hun stand, hun beroep of hun ambt tot
geheimhouding verplicht zijn, doch alleen omtrent hetgeen waarvan de wetenschap
aan hen als zoodanig is toevertrouwd.
Van oudsher spreekt men van het ‘klassieke kwartet’ geheimhouders: de advocaat, de
notaris, de arts en de geestelijke. Van die eerste drie kan men zeggen dat het goed te
definiëren beroepsgroepen zijn. Maar wie valt onder de geestelijke?

1.2 GEESTELIJKE AMBTSDRAGERS
Tot de geestelijke ambtsdragers worden diegenen gerekend “die vanuit godsdienstige of
levensbeschouwelijke genootschappen als geestelijke zorg- en hulpverleners functies
vervullen ten behoeve van het geestelijk welzijn van aangeslotenen, geïnteresseerden en
belanghebbenden en in dat kader vertrouwensrelaties met personen aangaan en
onderhouden” (Meijers, 2008, p.172).
Hierbij kan gedacht worden aan priesters, predikanten, ouderlingen, diakens, pastoraal of
kerkelijk werkers, maar ook ‘nieuwe’ geestelijken zoals bijvoorbeeld de imam of de pandit.
Zelfs vrijwilligers die binnen een godsdienst of levensbeschouwelijke gemeenschap taken
vervullen die geheimhouding met zich brengen, vallen bij Meijers (2008) binnen de kring der
geestelijke ambtsdragers.
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Volgens Van den Brink (2018) laat de term ‘geestelijke’ zich moeilijk definiëren en is er geen
wettelijk kader dat bepaalt wie tot de geestelijken behoren. Men lijkt het er samenvattend
over eens te zijn dat er sprake moet zijn van de uitoefening van een zielzorgfunctie, er een
maatschappelijk belang meespeelt en dat het moet gaan om een vertrouwensrelatie.
De laatste decennia is er een toename aan godsdienstige en levensbeschouwelijke
groeperingen. Daarmee groeit ook het aantal personen dat zich erop kan beroepen een
‘geestelijk ambt’ te vervullen. De vraag is of al deze personen zich met recht kunnen
beroepen op het verschoningsrecht van de geestelijke.

1.3 WAT VALT ONDER HET VERSCHONINGSRECHT?
Niet alle informatie die geestelijke ambtsdragers te weten komen, valt onder het
verschoningsrecht. De geestelijke kan zich alleen verschonen “omtrent hetgeen waarvan de
wetenschap aan hen als zoodanig is toevertrouwd” (Art. 218 Sv, zie ook: Art. 165 lid 2 sub b
Rv). Meijers zegt het als volgt:
De geheimhouding van geestelijke ambtsdragers strekt zich over al datgene uit wat
zij in hun hoedanigheid van geestelijke zorg- en hulpverleners binnen
vertrouwensrelaties hebben waargenomen en hun is toevertrouwd (Meijers, 2008,
p.174).
Van den Brink (2018) noemt drie factoren met betrekking tot informatie die onder het
verschoningsrecht van de geestelijke valt: wetenschap, hoedanigheid en toevertrouwen. Hij
geeft aan dat het om kennis (feiten en gewaarwordingen) gaat van personen die zich tot de
geestelijke wenden, in zijn hoedanigheid als geestelijke met het oog op vertrouwelijkheid.
Een gewoon vriendschappelijk bezoek van de geestelijke ambtsdrager valt hier dan niet
onder. De geestelijke dient onderscheid te maken en moet een afweging maken of hij zich
ten aanzien van een bepaalde ‘wetenschap’ wel of niet kan of dient te verschonen.

1.4 TOEKENNEN VERSCHONINGSRECHT
De rechter moet per situatie beoordelen of hij het verschoningsrecht toekent. Om te kijken
of de betreffende persoon als ‘geestelijke’ kan worden aangemerkt, wordt volgens Sackers
(2017) gekeken of de persoon als geestelijk bedienaar werkzaam is in een serieus te nemen
religie.
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Meijers (2008) constateert dat de rechter niet kijkt of een geestelijk zorg- of hulpverlener
vanuit een bepaald genootschap werkzaam is, maar worden geestelijke hulpverlening,
vertrouwensrelatie en geheimhoudingsplicht gehanteerd als criteria voor het toekennen van
het verschoningsrecht. Het openbaar belang, dat er een vrije en onbelemmerde toegang is
tot persoonlijke hulpverlening, speelt hierbij een grote rol.

1.5 GEHEIMHOUDINGSPLICHT (EN DOORBREKEN ERVAN)
Wanneer een rechter een getuige oproept om voor een rechtbank een verklaring af te
leggen, is dit in het belang van de waarheidsvinding. Het verschoningsrecht dient een
(ander) maatschappelijk belang, namelijk de vrije en onbelemmerde toegang tot geestelijke
zorg- en hulpverlening:
Kenmerkend voor de vertrouwensrelatie is dat de door personen (cliënten) met het
oog op een goede zorg – en hulpverlening aan de geestelijke ambtsdragers gegeven
informatie aangaande de persoonlijke levenssfeer vertrouwelijk en geheim blijft.
Aldus waarborgt de geheimhoudingsplicht van geestelijke ambtsdragers de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer van personen (cliënten) en daarmee
ook de vrije en onbelemmerde toegang van personen (cliënten) tot de geestelijke
zorg- en hulpverlening (Meijers, 2008, p.174).
Van het rooms-katholieke biechtgeheim is bekend dat deze als absoluut geheim wordt
aanvaard, maar verder is de geheimhoudingsplicht relatief. Dat betekent dat eventueel de
geheimhouding op verzoek of met instemming van de belanghebbende gesprekspartner kan
worden doorbroken. In geval er een zwaarwegend belang speelt, zoals (levens)gevaar of
ernstige schade voor derden, kan de geheimhoudingsplicht ook eenzijdig – dus zonder
toestemming – worden doorbroken. Van den Brink (2018) noemt bijvoorbeeld
kindermisbruik als reden waarbij het belang van het kind en daarmee het afleggen van een
verklaring zwaarder zal wegen dan het belang om te zwijgen. De volgende zes criteria
kunnen de geestelijke ambtsdrager helpen zijn afweging te maken (Meijers, 2008, p.182):
1. Alles is in het werk gesteld om toestemming van de cliënt te verkrijgen.
2. Het handhaven van de geheimhoudingsplicht levert voor de cliënt of voor derden
ernstige schade op.
3. Door het beroepsgeheim te handhaven verkeert de geestelijke ambtsdrager in
gewetensnood.
4. Alleen door doorbreking van het beroepsgeheim kan het probleem worden
aangepakt of worden opgelost.
5. Het moet vrijwel zeker zijn dat door de doorbreking van het beroepsgeheim schade
aan de cliënt of derden kan worden beperkt of kan worden voorkomen.
12

6. Het beroepsgeheim dient zo min mogelijk te worden doorbroken en de cliënt wordt
hierover geïnformeerd.
Het doorbreken van de geheimhouding ontslaat de geestelijke ambtsdrager niet van zijn
geheimhoudingsplicht. Hij zal zelfs dan slechts die informatie verstrekken die bijdraagt aan
het grotere belang.

1.6 WET EN TUCHTMAATREGELEN
Het geestelijk ambt is geen beroep in de zin van Art. 272 Sr. Een geestelijke ambtsdrager kan
niet wettelijk vervolgd worden voor het doorbreken van zijn ambtsgeheim. Het
verschoningsrecht is een recht en geen plicht. Wel kan het eigen kerkgenootschap
disciplinaire maatregelen nemen tegen iemand die de vertrouwelijkheid heeft geschonden.
Op landelijk niveau bestaan een aantal verenigingen voor geestelijke ambtsdragers, met
eigen beroepscodes en gedragsregels. Vanuit deze verenigingen kunnen ten opzichte van
leden tuchtmaatregelen genomen worden.
Het verbreken van het ambtsgeheim kan als een onrechtmatige daad worden gezien. Voor
de civiele rechtbank kan de benadeelde partij de rechter dan verzoeken om een
schadevergoeding vast te stellen.

1.7 SAMENVATTEND
Samenvattend kunnen we concluderen dat de geestelijk ambtsdrager zich op het
verschoningsrecht kan beroepen ten aanzien van informatie die met hem gedeeld is in zijn
hoedanigheid van geestelijke zorg- en hulpverlener. Daarbij moet er sprake zijn van een
vertrouwensrelatie. Die geestelijke verricht zijn hulpverlenerstaken doorgaans binnen een
godsdienstige of levensbeschouwelijke gemeenschap. Bij de mogelijkheid een beroep te
doen op het verschoningsrecht dient het maatschappelijk belang van een vrije en
onbelemmerde toegang tot persoonlijke hulpverlening een belangrijke rol. Het
verschoningsrecht is echter een recht en geen plicht. Soms kunnen er zwaarwegende
redenen zijn om de geheimhouding te verbreken. Dit laatste vereist een professionele en
ethische afweging.
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2. GEESTELIJKE AMBTSDRAGERS BIJ JEHOVAH’S GETUIGEN

2.1 HEBBEN JEHOVAH’S GETUIGEN GEESTELIJKEN?
In het boek Jehovah’s Getuigen – Verkondigers van Gods Koninkrijk (1993), dat een
weergave biedt van de geschiedenis van de geloofsgroepering , staat over de vroege
ontwikkeling van de organisatiestructuur:
Zij beseften dat de bijbel geen basis verschaft voor het bestaan van geestelijken met
een titel, en leken tot wie zij zouden prediken. Voor broeder Russell stond vast dat er
geen klasse van geestelijken onder hen zou bestaan. Via de kolommen van de Watch
Tower werden de lezers er herhaaldelijk aan herinnerd dat Jezus tot zijn volgelingen
zei: “Eén is uw Leider, de Christus”, maar: “Gij allen [zijt] broeders.” – Matth. 23:8,10
(p.204).
In het tijdschrift Ontwaakt! van augustus 2010, in het artikel Wat geloven Jehovah’s
Getuigen?, wordt het volgende gezegd over het onderscheid tussen geestelijken en leken:
’Gij allen zijt broeders’, zei Jezus tegen zijn volgelingen (Mattheüs 23:8). De eerste
christenen, met inbegrip van de Bijbelschrijvers, kenden geen klasse van geestelijken.
Dit Bijbelse patroon wordt door Jehovah’s Getuigen nagevolgd (p.9).
Volgens hun leer kennen Jehovah’s Getuigen dus geen onderscheid tussen geestelijken en
leken. Gewone gemeenteleden zullen doorgaans zeggen dat zij geen geestelijken hebben.
Toch kent de organisatie een sterke hiërarchische structuur en blijkt er bij nadere
beschouwing wel degelijk onderscheid te zijn. Hierover verderop meer.

2.2 GEESTELIJKE BEDIENAREN
“Bij onze doop worden we geordineerd als bedienaar” (Georganiseerd om Jehovah’s wil te
doen, 2015, p.68). Jehovah’s Getuigen kennen de ‘volwassendoop’ die pas kan plaatsvinden
nadat de persoon in kwestie voldoende kennis heeft genomen van de leer en hier min of
meer zelf een keus toe maakt.
Ten slotte wenst de bijbelstudent, wanneer hij liefde voor Jehovah God en een sterk
geloof in het loskoopoffer heeft aangekweekt, zich volledig aan zijn hemelse Vader
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op te dragen (Johannes 14:1). Hij draagt zich in een persoonlijk gebed aan God op en
wordt vervolgens gedoopt als openbaar symbool van die persoonlijke daad. Zijn
doop is zijn ordinatieceremonie omdat hij dan wordt erkend als een volledig
opgedragen dienstknecht, een di-a’ko-nos, van God. […] Hij is Gods dienaar en volgt
Christus na (De Wachttoren 15 november 2000, pp.18-19).
Iedere Jehovah’s Getuige wordt dus een geestelijk bedienaar bij zijn of haar doop. Hierbij
dient te worden opgemerkt dat binnen de geloofsgemeenschap dikwijls kinderen van 14 jaar
of jonger – soms al vanaf 9 jaar – worden gedoopt. Ook deze worden vervolgens als
volwaardig ‘dienaar’ of ‘bedienaar’ beschouwd.
De Wachttoren van 1 september 2012 bevat het artikel Kunnen vrouwen bij Jehovah’s
Getuigen geestelijk bedienaar zijn?. De vraag in de titel wordt meteen beantwoord met: “Ja.
Jehovah’s Getuigen hebben wereldwijd miljoenen vrouwelijke bedienaren: predikers van het
goede nieuws van Gods Koninkrijk” (p.23).
Het soort geestelijke bedienaar dat iedere Jehovah’s Getuige is, heeft betrekking op het
evangelisatiewerk. Ieder van hen dient het ‘goede nieuws van het Koninkrijk’ aan anderen
bekend te maken en te onderwijzen.
Interessant is dat zij al deze bedienaren op één lijn zetten met geestelijken uit andere
kerken. Een artikel dat handelt over hoe het evangelisatiewerk van de Jehovah’s Getuigen in
deze tijd een ‘vervulling’ zou vormen van Jezus’ woorden, zegt:
Hoe hebben Jehovah’s Getuigen Jezus’ profetie in dit opzicht vervuld? Kijk eens naar
een aantal feiten over de omvang van hun predikingswerk. In de VS zijn er in de
verschillende kerkgenootschappen ongeveer 600.000 geestelijken, terwijl er in dat
land zo’n 1.200.000 Getuigen van Jehovah zijn. De rooms-katholieke kerk heeft
wereldwijd iets meer dan 400.000 priesters. Kijk nu eens naar het aantal Getuigen,
die allemaal het Koninkrijk prediken. Wereldwijd zijn er zo’n 8.000.000 vrijwillige
bedienaren die tot mensen prediken in 240 landen. Er wordt echt enorm veel werk
verzet, allemaal tot lof en eer van Jehovah! — Ps. 34:1; 51:15 (De Wachttoren mei
2016 (studie-uitgave), p.11).
In Nederland heeft de juridische afdeling van het bijkantoor in het verleden geprobeerd
wettelijke erkenning te krijgen voor alle Jehovah’s Getuigen als geestelijke bedienaren.
Onder de Nederlandse wet konden religieuze bedienaren en personen die voor geestelijke
studeerden destijds vrijstelling krijgen voor militaire dienst, mits de naam van de religieuze
organisatie op de lijst van het Ministerie van Defensie voorkwam. Daar stonden Jehovah’s
Getuigen niet bij. Volgens het Jaarboek van Jehovah’s Getuigen van 1986 hebben zij
herhaaldelijk vergeefs geprobeerd te bewijzen dat alle verkondigers – dus alle gedoopte
Jehovah’s Getuigen die aan het evangelisatiewerk deelnemen – religieuze bedienaren
waren.
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Alle Jehovah’s Getuigen worden beschouwd als geestelijke bedienaren. Uit bovenstaande
blijkt ook dat zij zichzelf op één lijn plaatsen met geestelijken uit andere kerken. Met het
eerdere geconstateerde gegeven dat zij geen onderscheid (er)kennen tussen geestelijken en
leken, lijkt de conclusie te zijn dat allen volgens de leer als geestelijken worden bezien.

2.3 ER BLIJKT ONDERSCHEID
Jezus had gezegd dat allen broeders waren, maar de gelijkwaardigheid blijkt toch niet voor
alle Jehovah’s Getuigen op te gaan. Om te beginnen is daar het onderscheid tussen mannen
en vrouwen.
In het Wachttorenartikel Kunnen vrouwen bij Jehovah’s Getuigen geestelijk bedienaar zijn?
(2012), wordt uitgelegd dat het werk van vrouwelijke bedienaren bij Jehovah’s Getuigen niet
verward mag worden met het werk van vrouwelijke geestelijken in andere religies. Deze
laatste hebben doorgaans een leidinggevende functie binnen hun gemeente en onderwijzen
de eigen kudde, aldus het artikel. Vrouwelijke bedienaren bij Jehovah’s Getuigen
onderwijzen mensen buiten de geloofsgemeenschap. Ook hun rol in de gemeente is anders:
Vrouwelijke geestelijken van de christenheid en andere kerken hebben gezag over
leden van hun gemeente en onderwijzen hun de leerstellingen van de kerk. Maar
vrouwelijke bedienaren van Jehovah’s Getuigen onderwijzen niet in de gemeente als
er gedoopte mannen aanwezig zijn. Alleen mannen die als leraar zijn aangesteld
geven onderwijs (1 Timotheüs 3:2; Jakobus 3:1) (De Wachttoren 1 september 2012,
p.23).
Als de Bijbel het heeft over personen met opzicht in een gemeente, gaat het altijd
over mannen (Idem, p.23).
Terloops kunnen we uit deze aanhaling ook opmaken welke kijk Jehovah’s Getuigen hebben
op ‘de geestelijke’: het is iemand met gezag over de gemeente en iemand die de
leerstellingen van de kerk onderwijst. Men kan zich afvragen of deze kijk realistisch is en
overeenkomt met de situatie in onze huidige samenleving. We zullen in de volgende
hoofdstukken nog zien hoe deze kijk van Jehovah’s Getuigen een weerspiegeling is van hoe
hun eigen herderlijke zorg vorm krijgt. Hoe dan ook komen vrouwen bij Jehovah’s Getuigen
niet in aanmerking voor leidinggevende posities. De reden hiervoor wordt in hetzelfde
artikel uitgelegd:
“Ik sta een vrouw niet toe te onderwijzen of autoriteit over een man te oefenen,
maar zij moet in stilheid zijn. Want Adam werd het eerst gevormd, daarna Eva” (1
Timotheüs 2:12,13). Uit de volgorde waarin de man en de vrouw werden geschapen,
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kunnen we dus opmaken wie volgens God als opzieners en onderwijzers zouden
moeten dienen (Idem, p.23).
Vrouwelijke Jehovah’s Getuigen zijn alleen geestelijk bedienaar in de zin dat zij deel hebben
aan het evangelisatiewerk.

2.4 ‘DIENAAR IN DE BEDIENING’
Van mannelijke Jehovah’s Getuigen wordt verwacht dat zij streven naar een ambt. Jehovah’s
Getuigen kennen twee ambten: dat van ouderling en de ‘dienaar in de bediening’. Een
‘broeder’ die ijverig is in het evangelisatiewerk en verder in alle opzichten een voorbeeldig
leven leidt, kan enkele taken toebedeeld krijgen. Als hij die goed behartigt, kan hij na
verloop van tijd in aanmerking komen te worden aangesteld als dienaar in de bediening. Zo
begint zijn carrière binnen de organisatie en kan hij mogelijk op een dag ouderling worden.
Het woord ‘dienaar in de bediening’ is een vertaling van het Griekse di-a’ko-nos. In vele
kerken verricht de diaken taken die met de zorg voor de armen te maken heeft. Bij Jehovah’s
Getuigen krijgt dit ambt een eigen invulling. ‘Dienaren’ verrichten de meer praktische taken
in een gemeente. Zij zijn onder meer verantwoordelijk voor: de boekhouding, de lectuur en
de tijdschriften, het bedienen van de geluidsapparatuur tijdens bijeenkomsten van de
geloofsgemeenschap, toezicht houden tijdens die bijeenkomsten, het schoonmaken en
onderhouden van de Koninkrijkszaal (de plaats waar Jehovah’s Getuigen voor aanbidding
samenkomen).
Als er geen broeders beschikbaar zijn, kan een taak van een dienaar in de bediening
eventueel door een ‘voorbeeldige zuster’ uitgevoerd worden, maar ze zal niet in dat ambt
aangesteld worden.

2.5 OUDERLINGEN
In gemeenten van Jehovah’s Getuigen ligt de leiding in handen van een groep ouderlingen,
tezamen het ‘Lichaam van ouderlingen’ genoemd. Men gebruikt voor ouderlingen soms ook
de term ‘opzieners’. De ouderlingen hebben tot taak als onderwijzers en herders zorg te
dragen voor hun gemeente. Zij verrichten hun werkzaamheden onbetaald.
Een ander woord voor herderlijke zorg is ‘pastorale zorg’ (het woord ‘pastor’ betekent
herder). Alleen ouderlingen dragen als ‘herders’ zorg voor de gemeente, waarvan de leden
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dikwijls worden aangeduid als ‘schapen’. Hoe deze pastorale zorg er in de praktijk uitziet, zal
in het volgende hoofdstuk worden besproken.

2.6 ANDERE OPZIENERS
De organisatie van Jehovah’s Getuigen kent nog andere opzieners of ‘oudere mannen’ in
leidinggevende posities.
Kringopziener
Een kringopziener is een soort ouderling die namens het regionale bijkantoor de hem
toegewezen gemeenten in zijn ‘kring’ bezoekt. Iedere gemeente wordt twee keer per jaar
door de kringopziener bezocht. Een doel hiervan is ‘tot ijver in de velddienst aan te
moedigen en praktische suggesties te geven’ (Georganiseerd om Jehovah’s wil te doen,
2015, p.46). Hij vergadert met de dienaren en ouderlingen en geeft die laatsten raad en
suggesties om hun taken als ouderlingen te kunnen volbrengen.
Bijkantooropziener
Ieder bijkantoor van Jehovah’s Getuigen wordt geleid door een bijkantoorcomité, bestaande
uit drie of meer bijkantooropzieners. Zij houden toezicht op het evangelisatiewerk en
behandelen kwesties aangaande alle gemeenten in hun gebied. Daarnaast treffen zij
regelingen voor kringvergaderingen en congressen.
Als een land onder toezicht valt van een bijkantoor in een ander land, is er soms een
landscomité aangesteld. Deze werkt met het bijkantoorcomité samen. Alle leden ervan
worden door het Besturend Lichaam aangesteld.
Hoofdkantoorvertegenwoordigers
Ieder bijkantoor wordt met regelmaat bezocht door een vertegenwoordiger van het
hoofdkantoor. Het hoofdkantoor van Jehovah’s Getuigen bevindt zich in de Verenigde
Staten. De hoofdkantoorvertegenwoordiger heeft tot doel de Bethelfamilie – de vrijwilligers
die fulltime op een bijkantoor wonen en werken – aan te moedigen en het bijkantoorcomité
te helpen met problemen die met het evangelisatiewerk te maken hebben.
Besturende Lichaam
Bovenaan de top van de hiërarchie bevinden zich de leden van het Besturende Lichaam. Het
betreft hier oudere mannen met een lange staat van dienst binnen de organisatie, die allen
wonen en werken in het hoofdkantoor te Warwick, New York, in de Verenigde Staten. Anno
2018 bestaat het Besturende Lichaam uit acht personen.
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Het Besturende Lichaam heeft de leiding in de wereldwijde gemeenschap van Jehovah’s
Getuigen. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitlegging van de geloofsleer en voor het beleid
van de organisatie. Een verandering in beleid kan alleen worden doorgevoerd met
toestemming van het Besturende Lichaam.

2.7 CONCLUSIE
Ondanks dat Jehovah’s Getuigen beweren geen onderscheid te kennen tussen geestelijken
en leken, is er in de praktijk wel degelijk onderscheid. In gemeenten van Jehovah’s Getuigen
hebben ‘dienaren in de bediening’ en ouderlingen een geestelijk ambt. Ouderlingen zijn in
de gemeenten van Jehovah’s Getuigen verantwoordelijk voor de ‘herderlijke’ zorg.
In de praktijk zijn het de ouderlingen en opzieners die hoger in de hiërarchische structuur
staan, die mogelijk gebruik zullen maken van het verschoningsrecht van de geestelijke.
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3. PASTORALE ZORG BIJ JEHOVAH’S GETUIGEN
Ouderlingen zijn bij Jehovah’s Getuigen verantwoordelijk voor de pastorale zorg en kunnen
derhalve als geestelijk ambtsdragers worden aangemerkt. Deze en het volgende hoofdstuk
zijn erop gericht inzicht te verschaffen aangaande de geestelijke zorg die ouderlingen bij
Jehovah’s Getuigen verschaffen.

3.1 AANSTELLING EN VEREISTEN
Tot 1938 was er nog sprake van democratisch door hun gemeente gekozen ouderlingen.
Vanaf dat jaar werden gemeenten geleid door een gemeentedienaar, die van bovenaf werd
aangesteld. In 1972 werd de huidige regeling, dat een gemeente geleid wordt door een
‘lichaam van ouderlingen’, ingevoerd (Jehovah’s Getuigen – Verkondigers van Gods
Koninkrijk, 1993; Franz, 1998). De wijze van aanstellen van ouderlingen, van bovenaf,
beschouwt men als ‘theocratisch’. Jehovah’s Getuigen geloven dat hun organisatie door
Jehovah God, via Jezus en de heilige geest, geleid wordt. Ouderlingen dienen aan bepaalde
maatstaven te voldoen, die ontleend worden aan de Bijbelgedeelten in 1 Timotheüs 3:1-7 en
Titus 1:5-9. De Bijbel is in hun visie ‘door God geïnspireerd’ en derhalve beschouwen zij
ouderlingen die aan de vereisten in genoemde teksten voldoen als door de heilige geest
aangesteld (Georganiseerd om Jehovah’s wil te doen, 2015, p.30).
Een aanstelling tot ouderling gebeurt vaak in samenhang met het halfjaarlijkse bezoek van
een kringopziener aan de gemeente. Als de plaatselijke ouderlingen vinden dat een ‘dienaar
in de bediening’ geschikt is om ouderling te worden, vult het Dienstcomité van de gemeente
diens gegevens in op een speciaal daarvoor bestemd formulier (S-62). Deze wordt naar de
kringopziener gestuurd een maand voordat die hen een bezoek brengt. Hooguit een paar
dagen voor zijn komst ontvangt de kringopziener aanvullende informatie die hem moet
helpen bij zijn beoordeling. Als de kringopziener gedurende zijn bezoek aan de gemeente
besluit dat de betreffende ‘dienaar in de bediening’ kan worden aangesteld als ouderling,
zullen hij en een ouderling van de gemeente de persoon apart nemen. Zij moeten hem een
paar vragen stellen, waaronder de vraag of hij zich in het verleden schuldig heeft gemaakt
aan seksueel kindermisbruik. Als de persoon in kwestie op alle vragen met ‘nee’ antwoordt,
kan bij de volgende midweekse vergadering zijn aanstelling aan de gemeente bekend
worden gemaakt (Shepherd-book, 2019, 8:15-20).
Totdat de kringopziener en ouderling hem benaderen, is de persoon in kwestie bij het hele
proces niet betrokken. Men gaat ervan uit dat de betreffende ‘dienaar in de bediening’ graag
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ouderling wil worden want “rijpe christelijke mannen horen de wens te hebben als opziener
te dienen (1 Tim.3:1)” (Georganiseerd om Jehovah’s wil te doen, 2015, p.37). Eenmaal in het
ambt blijft een Jehovah’s Getuige voor de rest van zijn leven ouderling, tenzij er een reden is
dat hij zijn ambt moet neerleggen.
Jehovah’s Getuigen kennen geen ritueel of onderdeel van een dienst waarbij een ouderling
in het ambt bevestigd wordt. Er wordt geen gelofte afgelegd.
Ouderlingen vervullen verschillende taken binnen het lichaam van ouderlingen. Zo zijn er de
Coördinator (of coördinerend opziener) van het lichaam van ouderlingen, de Secretaris van
de gemeente, de Dienstopziener, de Wachttoren-studieleider en de Groepsopziener. De
eerste drie vormen samen het Dienstcomité. Waar weinig ouderlingen zijn, zal één ouderling
meerdere taken op zich nemen. Meerdere of misschien alle ouderlingen zullen de taak van
Groepsopziener vervullen.

3.2 SCHOLING EN TOERUSTING
In het boek Gods Koninkrijk regeert! (2014) wordt een overzicht gegeven van de
Theocratische scholen binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen. Ik neem hieronder de
twee over die van belang zijn voor de toerusting van ouderlingen, inclusief de weergegeven
commentaren van deelnemers die iets zeggen over de betreffende school (p.191):

KONINKRIJKSBEDIENINGSSCHOOL
Doel: Reizende opzieners, ouderlingen en dienaren opleiden voor hun opzienerstaken en
verantwoordelijkheden in de organisatie (Hand. 20:28). Er worden actuele situaties,
tendensen en onmiddellijke behoeften van de gemeenten behandeld. Deze school wordt om
de paar jaar gehouden, en het Besturende Lichaam bepaalt wanneer.
Duur: De afgelopen jaren varieerde de duur van deze school.
Locatie: Meestal een Koninkrijkszaal in de buurt of een congreshal.
Inschrijving: De kringopziener licht de ouderlingen en dienaren in. Reizende opzieners
worden door het bijkantoor uitgenodigd.
Voordelen: “De cursus, ook al is die compact en beknopt, versterkt ouderlingen en helpt ze
hun vreugde te bewaren en zich als mannen te gedragen in Jehovah’s dienst. Zowel nieuwe
als ervaren ouderlingen leren doeltreffende herder te zijn en nauw verenigd te zijn in dezelfde
gedachtegang” (Quinn).
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“De opleiding was heel evenwichtig. Onze waardering voor geestelijke zaken werd vergroot,
we werden voor gevaren gewaarschuwd, en we kregen praktische suggesties voor het
verzorgen van de kudde” (Michael).

SCHOOL VOOR GEMEENTEOUDERLINGEN
Doel: Ouderlingen helpen hun geestelijke gezindheid
verantwoordelijkheden in de gemeente te behartigen.

te

vergroten

en

hun

Duur: Vijf dagen.
Locatie: Wordt door het bijkantoor bepaald; meestal een Koninkrijkszaal in de buurt of een
congreshal.
Inschrijving: Het bijkantoor nodigt de ouderlingen uit.
Voordelen: Hier volgen enkele opmerkingen van broeders uit de 92ste klas in Patterson (New
York).
“Ik heb heel veel aan de school gehad. Ik heb geleerd mezelf te onderzoeken om te zien hoe ik
voor Jehovah’s schapen kan zorgen.”
“Deze opleiding blijft me voor de rest van m’n leven bij.”

De Koninkrijksbedieningsschool (KBS) wordt om de paar jaar georganiseerd waarbij zowel
ouderlingen als dienaren in de bediening worden uitgenodigd. Er is daarbij een apart deel
voor diegenen die (minimaal) het ambt van ouderling bekleden. Van ouderlingen en
‘dienaren’ wordt verwacht dat zij indien mogelijk de Koninkrijksbedieningsschool bijwonen
telkens wanneer deze wordt gehouden. De School voor Gemeenteouderlingen wordt sinds
februari 2008 gehouden en lijkt een eenmalig karakter te hebben. Deze school is nog niet in
ieder land beschikbaar. Beide scholen zijn geen vereiste om ouderling te kunnen zijn. Het is
eerder andersom: men moet ouderling zijn om deel te mogen nemen.
Naast deze zijn er onder meer de ‘School voor kringopzieners en hun vrouwen’ en de ‘School
voor bijkantooropzieners en hun vrouwen’. Het is aannemelijk dat de betreffende vrouwen
hierbij niet hetzelfde programma volgen als de kringopzieners/bijkantooropzieners. Bij
Jehovah’s Getuigen worden vrouwen strikt buiten zaken gehouden die met organisatorische
kwesties te maken hebben.
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3.3 HANDBOEK VOOR OUDERLINGEN
De ouderlingen worden voor hun taak toegerust met een handboek. Tot dusver was dit het
boek “Weidt de kudde Gods” (ks10) uit 2010. De voorloper hiervan was “Schenkt aandacht
aan uzelf en aan de gehele kudde” (1991), die als vermelding had: Leerboek voor de
Koninkrijksbedieningsschool. Met ingang van februari is er sprake van een nieuw Herderboek (2019).
Een opvallend groot deel van “Weidt de kudde Gods” (2010) handelt over rechtspreken en
terechtwijzen bij overtredingen. Zelfs het ene hoofdstuk (vier) dat richtlijnen bevat voor het
afleggen van herderlijke bezoeken die bemoedigend bedoeld zijn, bevat een lijst met
symptomen om zwakheid te herkennen. Zo kunnen ouderlingen ingrijpen nog voor een
gemeentelid zondigt. Bemoediging, het geven van raad of terechtwijzing wordt gegeven
door het lezen van Bijbelteksten of het verwijzen naar lectuur van de organisatie.
“Weidt de kudde Gods” (2010) werd aangevuld met brieven en verwijzingen naar
wachttorenpublicaties. Ouderlingen moesten voortdurend aantekeningen maken in het
boek met verwijzingen naar deze aanvullingen. Soms werd op aanwijzing bepaalde
paragrafen doorgehaald, zoals wanneer een brief een herziening van beleid bevatte. Het
handboek en de brieven aan het Lichaam van ouderlingen zijn alleen toegankelijk voor
ouderlingen en niet openlijk in te zien door gewone gemeenteleden.
In februari 2019 verscheen er een volledige herziening van “Weidt de kudde Gods”. In het
Nederlands zal de titel hiervan zijn: “Zorg als een herder voor de kudde van God” , kortweg
aangeduid als Herder-boek. Naast de informatie die al in het vorige handboek stond zijn
hierin alle relevante richtlijnen opgenomen die de afgelopen jaren als aanvulling zijn
verschenen in brieven aan alle lichamen van ouderlingen wereldwijd. In dat opzicht is dit
boek een grote verbetering omdat ouderlingen nu instructies voor hun beleid en handelen
bij elkaar hebben in één publicatie. Richtlijnen die alleen in een specifiek bijkantoorgebied
gelden worden voortaan in een apart Addendum toegevoegd, voor alleen die landen of regio
(S-147, februari 2019).
Het nieuwe Herder-boek zal door de meeste ouderlingen via het voor hen toegankelijke
inlogdeel van de website jw.org worden gedownload. Er zullen ongeveer ieder half jaar
updates plaatsvinden zodat ouderlingen steeds over de meest recente richtlijnen kunnen
beschikken.
Bij dit schrijven is niet bekend of de Nederlandse vertaling al beschikbaar is. Het Engelse
Shepherd-book (2019) laat zien dat men heeft gekozen voor een iets andere indeling. Er zijn
nu 29 hoofdstukken. De verschillende functies van ouderlingen, zoals Secretaris of
Dienstopziener, hebben nu een eigen hoofdstukje die overzichtelijk weergeeft welke taken
en verantwoordelijkheden deze hebben. Er is een apart hoofdstuk met als titel
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‘Shepherding’, het herderlijk werk. Het lijkt in grote lijnen overeen te komen met het
vroegere hoofdstuk vier in “Weidt de kudde Gods” (2010), maar bevindt zich nu bijna
achterin het boek als hoofdstuk 25. Het boek heeft geen paginanummering, verwijzing gaat
via hoofdstuknummer gevolgd door paragraaf.

3.4 HERDERLIJKE ZORG
Volgens het boek “Weidt de kudde Gods” (2010) is het de taak van een ouderling om de
gemeenteleden te ‘voeden, te leiden en te beschermen’ (p.12). Het beeld dat wordt gebruikt
is dat van een herder die voor zijn schapen zorgt. Jehovah’s Getuigen gebruiken de term
‘schapen’ om er de gemeenteleden mee aan te duiden.
Het voeden met ‘geestelijk voedsel’ gebeurt door de gemeente de leerstellingen en
richtlijnen van de organisatie te onderwijzen. Het leiden krijgt vorm doordat ouderlingen de
leiding nemen in het evangelisatiewerk en doordat zij de volgelingen helpen overeenkomstig
de leer te leven. Verder willen zij gemeenteleden beschermen tegen afdwalen en tegen
verkeerde invloeden van buitenaf.
Het Shepherd-book zegt: “The objective of shepherding is to impart a spiritual gift that is
faith-strengthening and to provide needed commendation and encouragement” (2019,
25:1).
Herderlijke zorg kan plaatsvinden door het geven van ‘well-prepared Scriptural talks’,
persoonlijke gesprekken voor of na bijeenkomsten of tijdens het evangelisatiewerk, of bij
onofficiële bezoeken bij iemand thuis (Shepherd-book, 2019, 25:2). Officiële herderlijke
bezoeken worden altijd gedaan door een ouderling die vergezeld wordt door een dienaar in
de bediening of een tweede ouderling. Bij problemen zullen het altijd twee ouderlingen zijn.
Naar ouderlingen wordt in de gemeenten van Jehovah’s Getuigen opgekeken als personen
bij wie men om raad kan vragen. Gemeenteleden benaderen ouderlingen als zij met
problemen te maken hebben. Ouderlingen zullen dan raad geven overeenkomstig de leer.
Grofweg kan bij de herderlijke zorg bij Jehovah’s Getuigen worden onderscheiden: (1)
aanmoediging tot geestelijke groei en het evangelisatiewerk; (2) de zwakken bijstaan (d.w.z.
iemand bijsturen voordat hij een zonde begaat of afdwaalt); (3) terechtbrengen en de
gemeente beschermen bij ernstig kwaaddoen.
(1) Aanmoedigen tot geestelijke groei en het evangelisatiewerk
De gemeente is opgedeeld in groepen die elk zijn toegewezen aan een groepsopziener. Deze
heeft onder andere als taak:
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(1) actief belangstelling te tonen voor de geestelijke groei van elk lid van de
velddienstgroep, (2) alle leden van de groep te helpen een geregeld, zinvol en
vreugdevol aandeel aan de velddienst te hebben en (3) dienaren in de bediening in
de groep te helpen en op te leiden zodat ze kunnen streven naar
gemeenteverantwoordelijkheden. (Georganiseerd om Jehovah’s wil te doen, 2015,
p.41)
Het woord ‘velddienst’ is een term die gebruikt wordt om er het evangelisatiewerk mee aan
te duiden. De groepsopziener bezoekt iedereen in zijn (velddienst)groep periodiek om hen
aanmoediging en raad te geven. Hij doet dit samen met zijn assistent, doorgaans een dienaar
in de bediening die daarbij door hem wordt opgeleid om in de toekomst mogelijk zelf
ouderling te worden. Bij deze vorm van herderlijke zorg ligt het initiatief doorgaans bij de
ouderling en niet bij het gemeentelid.

(2) De zwakken bijstaan
Volgens hun handboek dienen ouderlingen resoluut in actie te komen wanneer ze zien dat
iemand zwaktes vertoont. Het kan dan gaan om:
Gebrek aan zelfbeheersing in eet- en drinkgewoonten en het najagen van pleziertjes;
een onverschillige houding; afgenomen enthousiasme voor de waarheid, voor
dagelijks Bijbellezen en persoonlijke studie; ernstige langdurige twijfels koesteren;
vergaderingen verzuimen; te kritisch worden op ouderlingen en de organisatie
(“Weidt de kudde Gods”, 2010, p. 55; vgl.: Shepherd-book, 2019, 25:7).
Deze symptomen zouden er op duiden dat iemand zijn “goede geestelijke routine
verwaarloost” (“Weidt de kudde Gods”, 2010, p.55). De ouderlingen willen voorkomen dat
deze persoon zal zondigen en zullen hem aanmoedigen meer de Bijbel te lezen, de
publicaties van de organisatie te bestuderen, bijeenkomsten van de gemeente bij te wonen
en geregeld deel te hebben aan het evangelisatiewerk (vgl.: Shepherd-book, 2019, 25:8).
Raad van een ouderling is niet vrijblijvend. Wie de raad van de ouderlingen negeert, wordt al
snel als opstandig en ongehoorzaam bezien. Hij is dan geen voorbeeldig gemeentelid. Indien
het een mannelijk gemeentelid betreft, kan hem bepaalde ‘voorrechten’ – taken in de
gemeente – worden afgenomen.
Soms doet een gemeentelid zelf een beroep op de steun van een ouderling. Het kan zijn dat
het gemeentelid in gewetensnood verkeert. Ook dan zal de ouderling, of zullen de
ouderlingen, diegene proberen te helpen door Bijbelteksten die men als aanmoedigend
beschouwt met hem te lezen of door te wijzen op een wachttorenartikel betreffende het
onderwerp. Men moedigt aan tot gebed en een goede geestelijke routine als oplossing van
problemen.
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(3) Bij ernstig kwaaddoen
“Ouderlingen moeten direct optreden bij meldingen van ernstig kwaaddoen zodat ze de
gemeente kunnen beschermen en hulp kunnen bieden aan de overtreder (Jud.4)” (“Weidt
de kudde Gods”, 2010, p.68; Shepherd-book, 2019, 12:1). Hier gaat het erom dat de
ouderlingen horen van een vermeende overtreding ten aanzien van de ‘Bijbelse’ richtlijnen
van de organisatie. In dat geval zullen de ouderlingen eerst onderzoeken of de overtreding
dermate ernstig is dat er een rechterlijk comité moet worden gevormd. De ouderlingen
nemen het initiatief om met de vermeende overtreder te spreken.
De herderlijke zorg krijgt hier het karakter van onderzoeken, terechtwijzen, iemand tot
berouw proberen te brengen of uitsluiten ten einde de gemeente rein te houden.
In hoofdstuk 5 van “Weidt de kudde Gods” (2010) en hoofdstuk 12 van het Shepherd-book
(2019) vinden ouderlingen een opsomming van overtredingen die mogelijk rechterlijk
optreden vereisen. Een rechterlijk comité bestaat doorgaans uit drie of meer ouderlingen.
Als het tot een comitézaak komt, nodigen de ouderlingen de beschuldigde mondeling uit,
waarbij hem duidelijk moet worden gemaakt dat het om een zitting van een rechterlijk
comité gaat. Op het rechterlijk comité zal nog verder worden ingegaan in het volgende
hoofdstuk.

Voorbeeld: Mijn eigen ervaring
Het zal ergens in 2004 zijn geweest dat ik er wegens depressiviteit helemaal doorheen zat. Ik
ben naar de ouderling gegaan met wie ik het beste kon praten en vroeg hem om een
herderlijk bezoek. Omdat ik me bij geen van de andere ouderlingen vrij voelde om te praten
vroeg ik hem of hij een zekere dienaar in de bediening waar ik goed mee overweg kon mee
wilde nemen. Dat kon niet. De reden daarvoor was dat mijn man zelf dienaar in de bediening
was en het volgens hem raar zou zijn als de ene dienaar de andere raad zou geven. Dat het
hier om mij ging en niet om mijn man scheen kennelijk niet uit te maken.
Ze hadden pas drie weken later tijd voor me. Er kwamen twee ouderlingen en de ouderling
bij wie ik me niet vrij voelde om te praten had de leiding. Hij had een Wachttoren
meegenomen en besprak met mij een verhaal daarin. Het ging over een man die een
ongeluk had gehad en daardoor nu in een rolstoel zat. De man voelde zich hier in eerste
instantie ontmoedigd door, hij had het gevoel dat hij zijn taken als ouderling niet goed kon
behartigen. Maar met veel bidden en studie van publicaties ging het nu goed met hem en
kon hij nog steeds als ouderling dienen.
De ouderling die mij met dit artikel wilde aanmoedigen, had de plank niet verder mis kunnen
slaan. Mijn depressiviteit had deels te maken met de ondergeschikte rol van de vrouw bij
Jehovah’s Getuigen. Ik zou nooit zelfs maar in aanmerking komen voor een aanstelling als
dienaar of ouderling, en dat alleen vanwege het geslacht waarmee ik was geboren. Het
voelde oneerlijk. Ik kon ook de gedachte tot in eeuwigheid als vrouw onderworpen te
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moeten zijn aan de man niet rijmen met het idee van een rechtvaardige God. Maar ik voelde
me niet vrij om mijn diepste gevoelens daarover te bespreken.
Ongeveer een jaar later, in de zomer van 2005, kwam ik los van de leer van Jehovah’s
Getuigen. Ik was het niet eens met de manier waarop een bepaalde Bijbeltekst als
profetische vervulling op het evangelisatiewerk van Jehovah’s Getuigen werd toegepast en ik
sprak me hierover uit in aanwezigheid van een ‘broeder’ en ‘zuster’. Binnen twee dagen
werd ik gebeld door een ouderling. Ze wilden langskomen om met me te praten, zo te horen
op korte termijn. Hij wilde niet zeggen waar het om ging. ‘Dat zou ik zelf wel weten’, zei hij.
Dezelfde twee ouderlingen als het jaar daarvoor kwamen langs. Er werden allerlei
Bijbelteksten gelezen en besproken, waaronder op zeker moment teksten over ‘afvalligheid’.
Na anderhalf uur heb ik ze gevraagd waar ik nu eigenlijk van beschuldigd werd. ‘Jij hebt
gezegd dat we niet meer hoeven te prediken’, was het antwoord. Ik ontkende het omdat ik
dat nooit gezegd had.
In de eerste situatie, in 2004, betrof het een hulpvraag van mijn kant, waarbij ik had gehoopt
op steun. Ik kreeg niet de hulp die ik nodig had. In 2005 lag het initiatief bij de ouderlingen.
Zodra zij de indruk hadden dat ik een overtreding had begaan, wilden zij zo snel mogelijk
langskomen. Herderlijke zorg kreeg het karakter van onderzoeken of er sprake was van een
(ernstige) overtreding.

3.5 WAARSCHUWINGEN BIJ ZORG AAN ZUSTERS
Ouderlingen krijgen instructies op hun hoede te zijn wanneer zij herderlijke zorg bieden aan
een vrouw alleen:
An elder or ministerial servant must never meet alone with or become the sole
confident of a sister who is not closely related to him (Prov.22:3; Jer.17:9). If possible,
the body of elders should arrange for different pairs of elders to shepherd a sister
who needs ongoing assistance. It is appropriate for an elder to speak with a sister
while in full view of others at her home, at congregation meetings, or in the field
ministry (Shepherd-book, 2019, 25:12).
De iets uitgebreidere beschrijving hierover in “Weidt de kudde Gods” (2010, pp. 60,61) laat
zien dat men vooral bang is dat er zich ‘ongepaste gevoelens’ zullen ontwikkelen tussen een
zuster en een ouderling. Een gevolg van deze regeling is echter dat een vrouw zich bij
Jehovah’s Getuigen in een nadelige positie betreft waar het de herderlijke zorg betreft. In
plaats van doorgaande zorg van de ouderlingen in wie zij wellicht vertrouwen heeft gesteld,
krijgt zij telkens met andere ouderlingen te maken.
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3.6 TOT SLOT
Ouderlingen verrichten hun taken als vrijwilligers. Zij ontvangen geen financiële vergoeding
voor hun werkzaamheden. De meeste van hen hebben geen hogere opleiding gevolgd. Het
volgen van een hogere opleiding wordt binnen de geloofsgemeenschap ontmoedigd (vgl.
Shepherd-book, 2019, 8:30). Veel ouderlingen zijn in hun dagelijks leven werkzaam in
beroepen als schoonmaker, glazenwasser of bouwvakker.
Vanuit het geloof dat zij de enige ware religie hebben met het enige juiste begrip van de
Bijbel, geloven ze dat hun geestelijke zorg overeenkomt met wat God van hun verwacht.
Vanuit de eigen waarheidsclaim wordt alles wat daarvan afwijkt afgewezen. De opleiding die
geestelijken van andere kerken hebben gevolgd, stelt daarom in de overtuiging van
Jehovah’s Getuigen niets voor. Die heeft hen immers niet ‘de waarheid’ gebracht?
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4. OUDERLINGEN ALS RECHTERS

4.1 INSTRUCTIES TOT HET AANGEVEN OF OPBIECHTEN VAN OVERTREDINGEN
In het licht van de interne rechtsprocedures bij Jehovah’s Getuigen is het belangrijk te
begrijpen dat gemeenteleden ertoe worden aangespoord hun zonden op te biechten of
overtredingen van anderen bij de ouderlingen aan te geven. Het handboek dat ieder
gemeentelid bij de doop krijgt, zegt:
Bij sommige ernstige overtredingen, zoals seksuele immoraliteit, overspel,
homoseksualiteit, godslastering, afval, afgoderij en vergelijkbare grove zonden is het
niet genoeg als de persoon tegen wie de overtreding begaan is, de overtreder
vergeeft (1 Kor. 6:9,10; Gal.5:19-21). Omdat de geestelijke en morele reinheid van de
gemeente bedreigd wordt, moeten zulke ernstige zonden aan de ouderlingen gemeld
worden en door hen behandeld worden (1Kor.5:6; Jak.5:14,15). Soms benaderen
personen de ouderlingen om hun eigen zonde te bekennen of iets te melden wat ze
over het kwaaddoen van anderen weten (Lev.5:1; Jak.5:16). Vervolgens wordt er
eerst door twee ouderlingen een onderzoek ingesteld, ongeacht de manier waarop
de ouderlingen op de hoogte zijn geraakt van ernstig kwaaddoen van een gedoopt
gemeentelid. Als wordt vastgesteld dat er een basis voor de melding bestaat en er
bewijzen zijn waaruit blijkt dat er een ernstige zonde begaan is, zal het lichaam van
ouderlingen een rechterlijk comité van minimaal drie ouderlingen aanwijzen om de
kwestie te behandelen. (Georganiseerd om Jehovah’s wil te doen, 2015, p.138)
In de Wachttoren (studie-uitgave) van november 2017 (p.10) staat:
In deze tijd moet een christen die een ernstige zonde heeft begaan, naar de
ouderlingen van de gemeente gaan zodat zij hem kunnen helpen zijn band met
Jehovah te herstellen. Waarom is dat zo belangrijk? Ten eerste omdat het Jehovah is
die in zijn Woord de regeling heeft uiteengezet dat ouderlingen gevallen van ernstige
zonde behandelen (Jak.5:14-16). Ten tweede zijn de ouderlingen er om berouwvolle
kwaaddoeners te helpen weer Gods goedkeuring te krijgen en een patroon van
zonde te vermijden (Gal. 6:1; Hebr.12:11). Ten derde zijn de ouderlingen aangesteld
en opgeleid om berouwvolle zondaars gerust te stellen en te helpen hun pijn en
schuldgevoelens te verlichten. Jehovah noemt deze mannen ‘een toevlucht tegen

29

slagregens’ (Jes. 32:1,2,vtn). Vind je ook niet dat deze regeling laat zien hoe
barmhartig Jehovah is?1
Het uitgangspunt is dat iemand die een zonde heeft begaan, niet langer in een goede
verhouding met Jehovah (God) staat. Vanuit die gedachte wordt het terechtbrengen van de
zondaar bezien als het verlenen van geestelijke zorg. We zullen verderop zien hoe dit in de
praktijk gaat als er een rechterlijk comité wordt gevormd. Ook zullen we zien dat tijdens de
interne rechterlijke procedure het begrip ‘berouwvol’ de kern is waar het om draait.
Hieronder de ervaring van Jordan die na het horen van een lezing last heeft van zijn geweten
en hulp zoekt bij een ouderling.

Voorbeeld: Jordan
Jordan groeide op in een Jehovah’s Getuigengezin in de Verenigde Staten. Tijdens zijn
tienerjaren ervaart hij twijfels aan het geloof. Hij heeft last van depressiviteit en het gevoel
dat hij tekortschiet als persoon. Om te voldoen aan de verwachtingen van zijn ouders en de
ouderlingen in zijn gemeente, zet hij zijn twijfels opzij, doet erg zijn best en streeft naar
‘voorrechten’ binnen de geloofsgemeenschap. Hij wordt pionier – iemand die fulltime
evangeliseert – en mag op jongvolwassen leeftijd op Bethel, het hoofdkantoor van Jehovah’s
Getuigen, dienen.
Op Bethel heeft hij voor het eerst het gevoel dat Jehovah God hem zegent, dat hij goed
genoeg is en ertoe doet.
Jordan heeft echter een probleem. In zijn tienerjaren is hij begonnen met het kijken van
pornografie. Het hielp hem om te gaan met zijn gevoelens van depressiviteit. Uiteindelijk
werd het een verslaving. Af en toe lukt het hem er een aantal maanden mee op te houden,
maar wanneer hij zich slecht voelt gaat hij toch weer kijken.
Op een dag wordt in de ochtendaanbidding op Bethel in de lezing gesproken over het
geweten en hoe we onszelf voor de gek kunnen houden door zaken goed te praten. Naar de
ouderlingen gaan en je zonden opbiechten is volgens de spreker de enige manier om een
schoon geweten te krijgen voor Jehovah. Jordan voelt hoe zijn geweten hem bezwaart, hij
voelt zich weer tekortschieten ten opzichte van God. Daarom gaat hij naar het hoofd van zijn
afdeling, een ouderling. Omdat Jordan het al moeilijk genoeg vindt zijn probleem op te
biechten, vertelt hij alleen dat hij in het verleden een probleem had met pornografie. Als de
ouderling vraagt of het probleem nu nog speelt, ontkent Jordan dat en zegt dat hij er zelf al
overheen gekomen is.
De ouderling wil desondanks op korte termijn samen met een tweede ouderling met hem
praten. Bij die gelegenheid vertelt Jordan meer over zijn jeugd en de omstandigheden
waardoor hij zijn toevlucht nam tot het kijken van porno om zich beter te voelen. De
ouderlingen bedanken hem en zeggen dat ze gewoon zeker wilden weten dat het in het
verleden lag.

1

Zie voor de ‘opleiding’ waar in deze tekst over wordt gesproken het vorige hoofdstuk.
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In het weekend dat volgt voelt Jordan zich nog ellendiger. Zijn geweten drukt zwaar omdat
hij niet eerlijk is geweest over dat hij nog steeds naar pornografie kijkt. Op maandag biecht
Jordan aan dezelfde twee ouderlingen op dat het probleem nog steeds speelt. De
ouderlingen stellen vragen, zoals om welk soort pornografie het gaat, hoe vaak het gebeurt
en of hij masturbeert. Aan het eind van het gesprek geven de ouderlingen aan dat ze een
rapport op zullen maken dat naar het bijkantoorcomité gestuurd zal worden. Die zullen dan
verdere beslissingen nemen.
Een maand later krijgt Jordan te horen dat hij binnen 30 dagen Bethel dient te verlaten.
Jordan is van slag. Dienen op Bethel was voor hem het bewijs dat Jehovah van hem hield.
Het gaf hem het gevoel dat hij niet een slecht persoon was zoals hij lang gedacht had. Zijn
hoogste doel was om alles te geven voor Jehovah en nu was dat in één klap van hem
weggenomen. Hij vertelt hoe langzaam het besef doordrong dat de ouderlingen niet genoeg
om hem gaven om hem te vragen wat er echt aan de hand was. Ze hadden hem geen hulp
geboden, maar in plaats daarvan weggestuurd.
Gebaseerd op het verhaal van Jordan op zijn youtubekanaal JW Rebuttal:
https://www.youtube.com/watch?v=DqQNxPn4dmU&t=161s

4.2 HET RECHTERLIJK COMITÉ
Het is een zware verantwoordelijkheid zitting te hebben in een rechterlijk comité. Je
spreekt recht voor Jehovah en bent hem verantwoording schuldig voor je rechtspraak
(2 Kron. 19:6,7). Jullie beslissing zal waarschijnlijk langdurige, verstrekkende gevolgen
hebben voor de betrokkene, zijn christelijke familieleden en anderen in de gemeente
(“Weidt de kudde Gods”, 2010, p.99; Vgl.:Shepherd-book, 2019, 15:4).
Als er aangaande een overtreding twee getuigen zijn, of een bekentenis van de overtreder,
kan er een rechterlijk comité worden gevormd. Een rechterlijk comité bestaat uit drie of
meer ouderlingen. Als het tot een comitézaak komt, zullen de ouderlingen de beschuldigde
mondeling uitnodigen, waarbij hem duidelijk moet worden gemaakt dat het om een zitting
van een rechterlijk comité gaat. Indien mogelijk wordt de zitting in de Koninkrijkszaal
gehouden. Dit zou ertoe moeten bijdragen dat de zaak vertrouwelijk blijft.
De ouderlingen dienen de beschuldigde op zijn gemak te stellen. Zij moeten vaststellen wat
de feiten zijn en de houding van de beschuldigde beoordelen. Tijdens de zitting wordt de
beschuldigde gevraagd een verklaring af te leggen en kunnen er getuigen worden
opgeroepen.
Het doel van een rechterlijk comité is tweeledig: enerzijds probeert men de zondaar terecht
te brengen, anderzijds de gemeente rein te houden. Omdat iemand die een zonde heeft
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begaan volgens hun geloof niet langer in een goede verhouding met God staat, willen ze
hem helpen geestelijk te herstellen. Dat kan alleen door berouw te tonen van de zonde die
men begaan heeft. Een groot deel van hoofdstuk zeven uit “Weidt de kudde Gods” (2010) –
en hoofdstuk 16 in het nieuwe Shepherd-book (2019) – bevat informatie die het rechterlijk
comité moet helpen beoordelen of de overtreder al dan niet (voldoende) berouw toont.
Als niet meteen duidelijk is of de vermeende overtreder berouw heeft, wordt geprobeerd
hem bij het eerste gesprek tot berouw te brengen. Als hij voldoende berouw toont, wordt hij
aan de hand van Bijbelteksten terechtgewezen. Doorgaans wordt hij een tijdlang op
restricties gezet. Dat betekent dat hem bepaalde ‘voorrechten’ die hij had – bepaalde taken
die hij in de gemeente verrichtte – worden ontnomen. Meestal mag hij een tijdlang ook geen
antwoord geven tijdens gemeentebijeenkomsten. Komen de ouderlingen tot de conclusie
dat hij onvoldoende berouw toont, dan wordt de persoon uitgesloten. De overtreder krijgt
nog uitgelegd hoe hij “zijn beschadigde band met Jehovah” kan herstellen (“Weidt de kudde
Gods”, 2010, p.113; vgl.: Shepherd-book, 2019, 16:26). Als hij het niet eens is met de
uitspraak, kan hij binnen zeven dagen schriftelijk in beroep gaan.
Aangaande een uitgesloten persoon wordt een S-77-formulier 2 ingevuld en naar het
bijkantoor gestuurd.

4.3 BEROEPSCOMITÉ EN SPECIAAL COMITÉ
Indien er binnen zeven dagen na de beslissing beroep wordt aangetekend door de
vermeende overtreder, neemt het rechterlijk comité contact op met de kringopziener. Deze
stelt dan een beroepscomité samen, zo mogelijk uit ouderlingen van een andere gemeente.
Door het rechterlijke comité ingevulde S-77-formulieren en ander materiaal (waaronder
notities) over de zaak worden aan het beroepscomité ter beschikking gesteld.
Het beroepscomité zal met de beschuldigde praten in aanwezigheid van het oorspronkelijke
rechterlijk comité. De zitting verloopt op dezelfde wijze als in het eerste geval. Het
beroepscomité moet twee vragen in overweging nemen: (1) Of is aangetoond dat de
beschuldigde een zonde heeft begaan waarop uitsluiting staat, (2) Of de beschuldigde tijdens
de rechtszitting blijk gaf van berouw dat evenredig is aan de ernst van zijn kwaaddoen
(“Weidt de kudde Gods”, 2010, p.120; Shepherd-book, 2019, 17:7). Aangezien het tweede
punt betrekking heeft op de eerdere zitting van het rechterlijk comité, is het de vraag hoe
het beroepscomité kan vaststellen of er bij die gelegenheid sprake was van (voldoende)
berouw.
2

Zie bijlage B voor een voorbeeld van een S-77-formulier (Engels).
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Wordt de uitsluiting gehandhaafd, dan is er geen verdere mogelijkheid meer om in beroep te
gaan. Alléén als de beschuldigde blijft volhouden dat er een ernstige beoordelingsfout is
gemaakt, mag het beroepscomité hem inlichten over de mogelijkheid binnen zeven dagen
schriftelijk bezwaar bij hen in te dienen. Dit bezwaar zullen zij dan doorsturen naar het
bijkantoor, vergezeld van de verslagen van de zittingen.
Als het beroepscomité anders oordeelt dan het oorspronkelijke rechterlijk comité en deze
laatste het hier niet mee eens is, moeten zij hun standpunt verduidelijken en het bijkantoor
informeren. Deze geeft verdere instructies.
In uitzonderlijke gevallen kan er een Speciaal comité worden samengesteld. Dit kan het geval
zijn als de beschuldigde volhoudt dat er een ernstige beoordelingsfout is gemaakt en ook na
een beroepszitting nog bezwaar aantekent. Ook als de overtreder een vooraanstaande
positie had binnen de organisatie van Jehovah’s Getuigen, kan er reden zijn een Speciaal
comité samen te stellen voor diens beoordeling.

4.4 VERTROUWELIJKHEID OF GEHEIMHOUDING
Een opziener moet zaken vertrouwelijk kunnen houden. Het is opmerkelijk dat de woorden
‘vertrouwelijk’ of ‘vertrouwelijkheid’ in “Weidt de kudde Gods” (2010) vrijwel alleen
voorkomen met betrekking tot het vertrouwelijk archief of als het gaat om iets wat met een
rechterlijk comitézaak te maken heeft. Het wordt niet genoemd rond het brengen van
aanmoedigende herderlijke bezoeken.
Eén keer wordt het woord ‘vertrouwelijke’ genoemd in hoofdstuk 4, Sta de zwakken bij. Het
betreft een waarschuwing aangaande professionele hulpverlening in de vorm van
groepstherapie: “Hoewel een christen zelf moet beslissen of hij bij een professioneel
therapeut in groepstherapie gaat, zou hij tijdens zulke sessies, als hij niet oplet wat hij zegt,
vertrouwelijke informatie over gemeenteleden kunnen onthullen” (“Weidt de kudde Gods”,
2010, p.60). Een gewoon gemeentelid heeft echter geen ambtsgeheim.
Het nieuwe Shepherd-book zegt dat een herderlijk bezoek door twee ouderlingen dient te
worden gedaan als verwacht kan worden dat ‘a confidential or serious matter’ wordt
besproken (2019, 25:3). Het achtste punt om in gedachten te houden bij het brengen van
herderlijke bezoeken noemt: “Respect privacy and maintain confidentiality: …Spiritual
shepherds promote a loving, familylike spirit in the congregation by being trustworthy
friends who are known to maintain confidentiality” (Shepherd-book, 2019, 25:3). Daarmee
benoemt het nieuwe handboek expliciet dat van ouderlingen verwacht wordt dat ze
vertrouwelijk omgaan met de informatie die zij tijdens hun herderlijk werk vernemen.
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Echter, bij zaken waar een rechterlijk comité voor wordt gevormd zijn er al snel meerdere
ouderlingen op de hoogte. In geval van seksueel misbruik wordt ook informatie gedeeld met
de kringopziener, de Juridische Afdeling en de Dienstafdeling van het bijkantoor. Dezelfde
informatie wordt wel afgeschermd voor gemeenteleden en de buitenwereld. Stel dat er
aangaande de overtreding ook een seculiere rechtszaak loopt, dan mag aan de media of zelfs
de advocaat van de beschuldigde nog niet eens bevestigd worden dat er binnen de religieuze
gemeenschap aangaande de persoon een rechterlijk comité is gevormd. In plaats daarvan
moet de volgende verklaring worden gedaan:
“Het welzijn van Jehovah’s Getuigen is bijzonder belangrijk voor de ouderlingen, die
de verantwoordelijkheid hebben om voor de leden van hun gemeente te zorgen. Die
pastorale zorg houden de ouderlingen vertrouwelijk. Dat maakt het makkelijker voor
personen om hulp bij hen te zoeken zonder zich zorgen te hoeven maken dat wat ze
de ouderlingen vertellen later openbaar wordt. Om die reden doen wij er geen
mededelingen over of een specifiek lid van de gemeente momenteel dergelijke zorg
krijgt van de ouderlingen” (“Weidt de kudde Gods”, 2010, p.102; vgl.: Shepherd-book,
2019, 15:19).
Het is opvallend dat dit de enige plek is waar de omschrijving van de pastorale zorg door
ouderlingen van Jehovah’s Getuigen lijkt op geestelijke zorg zoals bedoeld bij een beroep op
verschoningsrecht. Zou het zijn omdat dit een mededeling is die aan de buitenwereld wordt
gedaan? Het mag duidelijk zijn dat het hier meestal niet gaat om personen die hulp zoeken
bij ouderlingen, maar om gemeenteleden die door de ouderlingen ter verantwoording
worden geroepen in interne rechterlijke procedures die kunnen leiden tot terechtwijzen of
uitsluiting.
De brief Aan alle Lichamen van Ouderlingen (2014, 6 november) zegt dat ouderlingen eraan
moeten denken vertrouwelijke informatie nooit bekend te maken aan personen die niet
gemachtigd zijn het te ontvangen. Als een ouderling de vertrouwelijkheid zou schenden, zou
hijzelf of de organisatie als gevolg daarvan wettelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld.
Men lijkt zich in deze brief zorgen te maken over gevolgen voor de organisatie. Uit dezelfde
brief blijkt dat men vertrouwelijkheid (of geheimhouding) niet alleen probeert te
beschermen door een beroep op verschoningsrecht van de geestelijke, maar ook op het
verschoningsrecht van de advocaat aangaande informatie die ouderlingen delen met de
Juridische Afdeling van hun bijkantoor. Dit laatste wordt met name duidelijk wanneer een
Nederlandstalige versie van deze brief wordt vergeleken met de Engelstalige versies gericht
aan de Lichamen van Ouderlingen in Australië of de Verenigde Staten.
Als in geval van seksueel misbruik een slachtoffer zelf de Dienstafdeling belt van het
regionale bijkantoor, zullen de dienstdoende ouderlingen die zij aan de telefoon krijgt haar
aansporen met de ouderlingen van haar gemeente te gaan praten. Als zij bezwaar maakt
omdat ze zich niet op haar gemak voelt bij haar eigen ouderlingen mag zij naar de
34

Dienstafdeling schrijven. De medewerkers van de Dienstafdeling nemen vervolgens contact
op met de ouderlingen van haar gemeente en lichten die in. De informatie die zij met de
Dienstafdeling deelde, wordt niet vertrouwelijk behandeld. (S-66, 2016, par.5)
Enerzijds lijkt vertrouwelijkheid door de organisatie van Jehovah’s Getuigen ruim te worden
opgevat, terwijl men die aan de andere kant streng bewaakt. Terwijl een ouderling zaken
vertrouwelijk moet houden – maar deze tegelijkertijd met andere ouderlingen en opzieners
deelt – laat het voorbeeld in het kader hieronder zien dat de organisatie haar volgelingen
leert een beroepsgeheim te verbreken als het om een zonde van een medechristen gaat.

Voorbeeld: Mary
Mary is een Jehovah’s Getuige die als medisch assistente in een ziekenhuis werkt. Vanuit
haar beroep heeft zij een geheimhoudingsplicht ten aanzien van vertrouwelijke informatie
aangaande patiënten.
Op een dag kwam Mary informatie tegen over een patiënt die een medegelovige is. Volgens
de gegevens heeft deze ‘zuster’ een abortus laten plegen. Mary kon zien dat de rekening is
betaald, dus concludeert ze dat het niet een fout in de gegevens betreft. Ze wist bovendien
dat de betreffende zuster niet gehuwd was, wat er op wees dat er sprake was van hoererij.
Mary stond voor een dilemma. Diende zij deze zonde van een medegelovige bij de
ouderlingen aan te geven, zoals haar geloof van haar vroeg? Of moest zij zich houden aan
haar beroepsgeheim?
Mary had het verlangen de zuster die vermoedelijk een dwaling had begaan te helpen en de
gemeente rein houden. Ze maakte zich wat zorgen over de wettelijke aspecten in verband
met haar beroepsgeheim, maar besloot dat ‘Bijbelse beginselen’ zwaarder wogen.
Ze besloot eerst zelf de zuster te benaderen. Zo vernam Mary dat de medegelovige “onder
veel druk en als gevolg van geestelijke zwakte een abortus had laten verrichten. Schaamte
en vrees hadden haar ertoe gebracht haar zonde te verbergen”. Op aanmoediging van Mary
ging de zuster naar de ouderlingen. Zij was vervolgens “blij met de hulp die de ouderlingen
haar wilden geven om zich geestelijk te herstellen”. Als deze zuster niet zo positief had
gereageerd, was Mary naar de ouderlingen gegaan.
Mary is een hypothetische persoon in een Wachttoren-artikel. Zij dient als voorbeeld voor
Jehovah’s Getuigen die met soortelijke situaties te maken kunnen krijgen. In het artikel
worden ‘Bijbelse beginselen’ besproken die de gelovige moeten helpen een afweging te
maken. De kern van de boodschap komt naar voren in het volgende citaat:
“Het is in veel landen inderdaad illegaal gegevens die men in persoonlijke dossiers heeft
aangetroffen, aan onbevoegden te onthullen. Maar als een christen, na een gebedsvolle
beschouwing, van mening is dat hij met een situatie te maken heeft waarin de wet van God
van hem verlangt dat hij wat hij weet rapporteert, in weerwil van de eisen van lagere
autoriteiten, is dat een verantwoordelijkheid die hij voor het aangezicht van Jehovah
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aanvaardt. Er zijn tijden dat een christen “God als regeerder meer [moet] gehoorzamen dan
mensen”. – Handelingen 5:29”
(bron: de Wachttoren van 1 september 1987, pp.12-15)

In het voorbeeld van Jordan zagen we al dat het als één van Jehovah’s Getuigen vrijwel
onmogelijk is een overtreding op te biechten aan een ouderling, zonder dat daar andere
ouderlingen van op de hoogte worden gebracht. Twee ouderlingen zullen de ernst van de
zaak willen onderzoeken, wat er zelfs toe kan leiden dat er een rechterlijk comité wordt
gevormd. Soms wordt bij een gecompliceerde zaak raad gevraagd aan de kringopziener of
het bijkantoor, echter zonder dat de beschuldigde daarvan op de hoogte wordt gesteld
(“Weidt de kudde Gods”, 2010, p.110; Shepherd-book, 2019,16:15).
Bij dit alles dient te worden bedacht dat gewone gemeenteleden niet op de hoogte zijn van
alle beleid en procedures van de organisatie zoals die door ouderlingen wordt opgevolgd.
Welke informatie er beschikbaar is, hangt af van de positie die je inneemt in de organisatie
van Jehovah’s Getuigen.

4.5 GEESTELIJKE ZORG EN RECHTSPROCEDURES BIJ SEKSUEEL MISBRUIK
Zaken rond seksueel misbruik bij Jehovah’s Getuigen kunnen tot seculiere rechtszaken
leiden. Daarbij kan er door ouderlingen of vertegenwoordigers van deze organisatie een
beroep worden gedaan op het verschoningsrecht van de geestelijke. Om te kunnen
beoordelen of het verschoningsrecht al dan niet kan worden toegekend, is het van belang
dat rechters en juristen inzicht krijgen in de soort van geestelijke zorgverlening waar het hier
om gaat.
Ouderlingen die een beschuldiging van seksueel misbruik aangaande iemand in hun
gemeente horen, moeten meteen de Juridische afdeling van hun bijkantoor bellen. De
Juridische Afdeling kijkt of er aan wettelijke verplichtingen, zoals een meldplicht, moet
worden voldaan. De ouderlingen krijgen overeenkomstig instructies. Daarna worden zij
doorverbonden met de Dienstafdeling die hen verdere instructies geeft over hoe ze met de
situatie om moeten gaan (Shepherd-book, 2019, 14).
In de Child Protection Guidelines For Branch Office Service Desks (2016) staan in paragraaf 6
allerlei vragen die de ouderlingen op de Dienstafdeling van het bijkantoor gebruiken als
richtlijn in hun gesprek met de ouderlingen van een gemeente. Het eerste wat moet worden
vastgesteld is of er een ‘Bijbelse basis’ is voor verdere actie. Alleen als er twee getuigen zijn
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van het kwaaddoen, of als de beschuldigde bekent, kan er een rechterlijk comité worden
gevormd. Als er geen twee getuigen en geen bekentenis zijn, dan kunnen ouderlingen verder
niks doen en wordt de zaak in Gods hand gelaten. Is er voldoende basis voor verdere
stappen, dan wordt contact opgenomen met de kringopziener. Deze zal een voorzitter
aanwijzen voor het rechterlijk comité.
Ouderlingen hebben in dit soort situaties met alle hoedanigheden van hun ‘herderlijke zorg’
te maken. Richting het slachtoffer dienen zij hulp en steun te bieden, maar zijn ze
tegelijkertijd onderzoekers vanaf het moment dat zij van het seksueel misbruik horen.
Tegenover de beschuldigde zijn zij onderzoekers (te vergelijken met politierechercheurs) en
– als het tot een rechterlijk comité komt – rechters.
Ook al is in de visie van Jehovah’s Getuigen het doel van hun interne rechterlijke procedures
het terechtbrengen van de zondaar, het is duidelijk dat een bekentenis die bij een dergelijke
gelegenheid wordt afgelegd, gedaan wordt tijdens een verhoor of rechtszitting. Het zijn
ouderlingen die een zondaar onder druk zetten, niet een gelovige die vanuit geestelijke nood
zelf de ouderlingen benadert om zijn zonden op te biechten.
Jehovah’s Getuigen leunen sterk op de Bijbel als het gaat om zonden en overtredingen. De
Bijbel noemt seksueel kindermisbruik niet. Voor Jehovah’s Getuigen valt seksueel misbruik
onder seksuele immoraliteit. Die delen zij op in drie categorieën: porneia, ‘losbandig gedrag’
en onreinheid.
Seksueel misbruik van een kind vindt plaats als een volwassene een kind gebruikt om
zijn of haar eigen seksuele behoeften te bevredigen. Vaak is daarbij een vorm
betrokken van wat de Bijbel hoererij (porneia) noemt, wat het strelen van de
geslachtsdelen, geslachtsgemeenschap en orale of anale seks kan omvatten.
Sommige andere vormen van misbruik, zoals het strelen van de borsten, expliciete
immorele voorstellen, samen met het kind pornografisch materiaal bekijken,
voyeurisme en exhibitionisme kunnen neerkomen op wat de Bijbel veroordeelt als
“losbandig gedrag” of ‘hebzuchtig bedreven onreinheid’. – Galaten 5:19-21; Efeziers
4:19 (Ontwaakt! oktober 2007, p.3, voetnoot).
Omdat Jehovah’s Getuigen geen andere basis kunnen vinden in de Bijbel om seksueel
kindermisbruik als zonde onder te scharen, lijkt het bij hen om weinig anders te gaan dan
seksuele immoraliteit met een kind. Ze lijken het gewelds- of machtsaspect over het hoofd
te zien.3

3

Zie voor meer informatie: Suierveld, A., Begrijpen Jehovah’s Getuigen de aard van seksueel
misbruik? te lezen op www.reclaimedvoices.org
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Voor de ouderlingen kunnen twee redenen meespelen om tot in details te willen
achterhalen wat er is gebeurd bij het seksueel misbruik. Ten eerste moet de mate van
berouw van de beschuldigde in overeenstemming zijn met de ernst van de zonde. Ten
tweede biedt binnen de geloofsleer van Jehovah’s Getuigen alleen porneia een basis voor
een onschuldige huwelijkspartner om te scheiden en vervolgens te mogen hertrouwen. Dus
als de beschuldigde van seksueel misbruik gehuwd is, dan zullen de ouderlingen zeker willen
weten of er sprake was van porneia of niet. Een dader zal wellicht niet alles eerlijk vertellen,
dus is het getuigenis van het slachtoffer van doorslaggevend belang. In de praktijk kan dat
betekenen dat een slachtoffer – als getuige – min of meer verhoord wordt en tot in details
moet uitweiden over het misbruik ten overstaan van drie of meer mannen. Doorgaans
betreft het hier mannen die het slachtoffer, maar ook de dader, al jarenlang kent. Sommigen
zijn misschien zelfs familie of vrienden van de beschuldigde. Dit maakt het extra moeilijk
voor een slachtoffer zich vrij te voelen over dergelijke intieme en traumatische
gebeurtenissen te vertellen. De gerichtheid op waarheidsvinding bij interne
rechtsprocedures roept daardoor vragen op aangaande de geestelijke zorg- en hulpverlening
richting het slachtoffer.
Bij onvoldoende berouw wordt een dader van seksueel misbruik uitgesloten. De ouderlingen
vullen een S-77-formulier in aangaande diens uitsluiting, met daarop de reden(en). Ook zal
daar op staan of de persoon heeft bekend. Het S-77-formulier wordt naar het bijkantoor
gestuurd. Een kopie wordt met een verslag van het rechterlijk comité in een gesloten
envelop gedaan en in het gemeentelijk archief bewaard. In geval van seksueel misbruik
wordt er opgezet ‘niet vernietigen’ (Shepherd-book, 2019, 14:25).
In het onderstaande voorbeeld zijn de aantekeningen te lezen die ouderlingen na een
interne rechtsprocedure op het S-77-formulier hebben geschreven aangaande een pleger
van seksueel misbruik. Het verschaft inzicht in hoe rechterlijke procedures rond seksueel
misbruik gaan. Het laat zien dat het in eerste instantie de slachtoffers zijn die de ouderlingen
over het misbruik vertellen, maar dat richting de pleger het initiatief uitgaat van de
ouderlingen. Ook wordt de bekentenis van de pleger gedaan nadat ouderlingen hem hebben
verhoord tijdens een zitting van een rechterlijk comité. (De Montana-zaak komt verder aan
bod in 5.4).

Voorbeeld: Montana zaak
Eén van de slachtoffers vertelde twee ouderlingen over het seksueel misbruik van hemzelf
van 8-jarige tot 12-jarige leeftijd. De misbruiker was zijn stiefvader. Hij vertelde ook dat zijn
zus tegen hem had gezegd hetzelfde seksueel misbruik te hebben meegemaakt van 10 tot
15-jarige leeftijd. Beide hebben betrekking op een aanhoudend patroon van seksueel
misbruik, wat begon vlak na het huwelijk. Toen Maximo werd geconfronteerd door het
onderzoekscomité, ontkende hij alle beschuldigingen. Twee dagen later, toen hij
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geconfronteerd werd door zijn vrouw, bekende hij het liefkozen van haar zoon bij 3
gelegenheden over een periode van 2 jaar. Het rechterlijk comité was het eens dat het
getuigenis van de 2 slachtoffers meer geloofwaardig was.
We vonden Maximo
onberouwvol, gezien de ernst van de zonde, zijn onwil te bekennen en dat het zich over een
lange periode had afgespeeld. We voelden ook dat de zuiverheid, de kinderen en de
reputatie van de gemeente dienden te worden beschermd.
( Alexis Nunez vs. Watchtower, plaintiff’s exhibit 1, vertaling door mij)

4.6 DE DREIGING VAN UITSLUITING
Over interne religieuze rechtsprocedures dient niet te licht gedacht te worden. Een zondaar
die in de ogen van de ouderlingen niet voldoende berouw toont, kan uit de gemeenschap
worden gesloten. Dat betekent dat geloofsgenoten geen sociale en geestelijke omgang meer
met hem mogen hebben. Ze mogen hem zelfs niet groeten. Hij is voor hen als dood. Voor
iemand wiens hele leven zich afspeelt binnen de geloofsgemeenschap en wiens hele sociale
netwerk uit Jehovah’s Getuigen bestaat, heeft dit verstrekkende gevolgen. Men is vrienden
en vaak ook familie kwijt. Iemand die binnen de Jehovah’s Getuigen is opgegroeid, moet na
uitsluiting leren leven in een tot dusver gewantrouwde wereld.
Deze uiterste consequenties spelen een rol in het leven van Jehovah’s Getuigen. Enkel het
opbiechten van een ernstige zonde uit gewetensnood kan leiden tot een hele interne
rechtsprocedure waarbij je maar beter overtuigend berouw kunt tonen.
De uitsluitingsmaatregel is niet alleen een manier om de gemeente rein te houden. Het zorgt
ook dat Jehovah’s Getuigen zich aan de voorgeschreven regels houden en niet van de leer
afwijken. Het kan het effect hebben van een dreiging die vragen oproept aangaande het
gevoel een vrije en onbelemmerde toegang te hebben tot geestelijke zorg.
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5. BEROEP OP VERSCHONINGSRECHT VAN DE GEESTELIJKE

5.1 DE MINISTER VAN RECHTSBESCHERMING OVER VERSCHONINGSRECHT
Aan het begin van de zomer van 2018 hebben Kamerleden Van Toorenburg (CDA),
Buitenweg (GroenLinks), Van Nispen (SP) en Kuiken (PvdA) de minister van
Rechtsbescherming vragen gesteld aangaande het seksueel misbruik binnen de
gemeenschap van Jehovah’s Getuigen. Vraag 6 en het antwoord van minister Dekker daarop
gaan over het verschoningsrecht. In het licht van dit hoofdstuk lijkt deze informatie van
belang. Daarom hieronder de vraag van de kamerleden met het antwoord van de minister.

Vraag 6
Kent u ook de signalen dat Jehova’s Getuigen zich beroepen op het
verschoningsrecht? Zo ja, bent u bereid te onderzoeken welke rol het
verschoningsrecht gaat spelen indien het tot een verruiming van de aangifteplicht
komt? Kan het ‘verschoningsrecht van de geestelijke’ zo ver reiken dat een heel
kerkgenootschap zich kan beroepen op dat verschoningsrecht?
Antwoord vraag 6:
Ja, die signalen zijn bekend bij het OM. Het gaat echter om een beperkt aantal
gevallen.
Met betrekking tot het verschoningsrecht kan het volgende worden opgemerkt. Op
grond van artikel 218 van het Wetboek van Strafvordering komt onder andere aan
geestelijken een verschoningsrecht toe. Het verschoningsrecht komt toe aan
individuen en niet aan organisaties. Een kerkgenootschap kan dus geen beroep doen
op het verschoningsrecht. Het verschoningsrecht van artikel 218 Sv komt niet toe aan
iedere aanhanger van een geloof, maar slechts aan “geestelijken”. De volgende
omstandigheden spelen een rol bij de beantwoording van de vraag of iemand een
“geestelijke” voor het doel van artikel 218 Sv is: of de betreffende persoon een
opleiding tot geestelijke heeft afgerond (vereiste van specifieke deskundigheid en
algemeen aanvaarde normen over uitoefening), of hij leiding geeft aan een
geloofsgemeenschap, of hij door een geloofsgemeenschap als geestelijke wordt
aangemerkt, of hij geestelijke werkzaamheden verricht en of die werkzaamheden een
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duurzaam karakter dragen. Het verschoningsrecht strekt zich bovendien slechts uit
over bepaalde informatie. Er kan alleen een succesvol beroep op het
verschoningsrecht worden gedaan als sprake is van informatie die verband houdt
met een in het algemeen belang noodzakelijke hulpverleningstaak waarvoor een
geheimhoudingsplicht geldt. Daarbij kan ten aanzien van geestelijken worden
gedacht aan het verlenen van bijstand aan een gelovige in geestelijke nood. Als
informatie verband houdt met andere werkzaamheden of activiteiten, dan zal een
beroep op het verschoningsrecht niet worden gehonoreerd. De beoordeling of
iemand een succesvol beroep kan doen op een verschoningsrecht is uiteindelijk aan
de rechter. Gelet op de samenhang tussen de aangifteplicht en het verschoningsrecht
zal dit aspect bij het onderzoek naar uitbreiding van de aangifteplicht betrokken
worden (Dekker, 2018).

Het belang van het verschoningsrecht in samenhang met een uitbreiding van een meld- of
aangifteplicht in het geval van Jehovah’s Getuigen zal verderop duidelijk worden.

5.2 VERSCHONINGSRECHT IN DE PRAKTIJK GEMAKKELIJK TOEGEKEND
Bij een recente rechtszaak rond een situatie van seksueel misbruik waarbij de pleger één van
Jehovah’s Getuigen was (parketnummer: 02/665036-16), werden ouderlingen opgeroepen
als getuigen. Twee traden als getuigen op bij de rechtszitting, een derde legde een verklaring
af op het politiebureau. In het verslag op rechtspraak.nl staat niets over dat zij zich beroepen
op verschoningsrecht. In het aanvullend einddossier, waarin mij inzage is verleend, valt op te
maken dat minstens twee ouderlingen dit hebben gedaan.
De zedenrechercheur die de verklaring van een ouderling opnam, wees hem voorafgaande
aan het verhoor op “zijn verschoningsrecht ten opzichte van zijn Jehova gemeente”(Politie
Zeeland- West Brabant, 2018). Overigens ontstaat er tussen agente en gehoorde enige
onduidelijkheid, omdat die laatste meerdere keren aangeeft daar als persoon te zitten en
niet als vertegenwoordiger van de Jehovah’s Getuigen. De agente denkt daarom dat hij zich
niet op verschoning wenst te beroepen en wijst hem er op dat een andere ouderling dat wel
heeft gedaan. De ouderling geeft aan het per vraag te zullen bezien.
Het werd deze ouderling erg gemakkelijk gemaakt zich op het verschoningsrecht te
beroepen. Men kan zich afvragen hoe deze zedenrechercheur bepaalde dat deze ouderling
daar het recht toe had. Hoe bepaalt zo’n agent of hetgeen waarvan men zich wil verschonen
informatie is die hen in hun hoedanigheid als geestelijke zorgverlener is toevertrouwd? Het
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lijkt erop dat hier geen rechter aan te pas kwam om te oordelen of de persoon
verschoningsrecht kon worden toegekend.
Wat ook niet in het online verslag staat, is dat in deze rechtszaak aan de Christelijke
Gemeente van Jehovah’s Getuigen in Nederland een vordering is gedaan tot verstrekking
van gevoelige gegevens, te weten het verslag dat ouderlingen hebben gemaakt nadat zij met
de pleger van seksueel misbruik in een rechterlijke comitézaak waren samengekomen. De
ouderlingen zullen bij die gelegenheid hebben geoordeeld dat pleger niet voldoende berouw
toonde, want hij is vervolgens uitgesloten uit de geloofsgemeenschap. Overeenkomstig de
richtlijnen zal één van hen een verslag hebben opgemaakt en dit tezamen met een ingevuld
S-77-formulier in een gesloten envelop hebben gedaan. Naar alle waarschijnlijkheid stond op
het S-77-formulier zelf ook beknopt weergegeven wat de pleger had toegegeven en wat de
reden voor uitsluiting was. Dit formulier, of een kopie hiervan, was naar het bijkantoor – het
Nederlandse hoofdkantoor in Emmen – gestuurd.
Helaas vraagt de zedenrechercheur in deze zaak alleen om ‘gemaakte gespreksverslagen’ en
noemt niet het S-77-formulier waarvan uit beleidsformulieren kan worden opgemaakt dat
het naar het bijkantoor gestuurd is.
Het zou echter niet uitmaken. Bij het doen van de vordering werd aangegeven dat de
verschoningsgerechtigde als bedoeld in art. 96a Jo 218 Wetboek van Strafvordering niet
verplicht was aan het verzoek te voldoen. De Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen
in Nederland nam deze handreiking aan. Volgens de verbalisant die aangaande hun reactie
verslag deed, beriep ‘het kerkgenootschap’ zich op het verschoningsrecht.
Waarschijnlijk gaat men hier uit van afgeleid verschoningsrecht, maar ook hier wordt niet
gekeken of er terecht een beroep op verschoningsrecht wordt gedaan. Niet waar het de
personen betreft en niet waar het de informatie betreft. Een kerkgenootschap als zodanig
kan zich per definitie niet op verschoningsrecht beroepen.
Op de website rechtspraak.nl vinden we nog een recente rechtszaak waarbij het ging om een
pleger van seksueel misbruik die tot de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen behoorde. Het
betreft een Hoger beroepszaak bij het Gerechtshof in Amsterdam waarvan de uitspraak op
27 maart 2018 was. Interessant is dat in deze zaak sprake is van een document dat door de
ouderlingen van Jehovah’s Getuigen is opgemaakt. Het document betreft een verslag van
gesprekken die deze ouderlingen met verdachte hadden gevoerd aangaande het seksueel
misbruik dat hij met zijn nichtjes had gepleegd. Dit document maakt deel uit van de
bewijsvoering in deze rechtszaak. Onbekend is hoe deze is gevorderd.
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5.3 MELDPLICHT EN BEROEP OP VERSCHONINGSRECHT
De interne brief Aan alle Lichamen van Ouderlingen van 1 september 2017, waarin het
huidige beleid binnen Jehovah’s Getuigen staat met betrekking tot seksueel misbruik, zegt in
paragraaf 5: “In sommige rechtsgebieden zijn personen die van een beschuldiging van
kindermisbruik hebben gehoord, wettelijk verplicht dit bij de wereldlijke autoriteiten te
melden (Rom.13:1-4)” (vgl.: Shepherd-book, 2019, 14:6).
De brief vervolgt: “Om er zeker van te zijn dat de ouderlingen in overeenstemming met de
wetgeving voor het melden van kindermisbruik handelen, moeten twee ouderlingen
onmiddellijk de Juridische Afdeling op het bijkantoor bellen voor juridisch advies zodra een
beschuldiging van kindermisbruik aan de ouderlingen bekend wordt” (par.6). En: “De
Juridische Afdeling zal juridisch advies geven op basis van de feiten en de geldende
wetgeving“ (par. 7, Vgl.: Shepherd-book, 2019, 14:7,8).
De Juridische Afdeling lijkt als taak te hebben ervoor te zorgen dat aan de wet wordt
voldaan. Zo op het eerste gezicht lijkt dit prima in orde. Of is hier meer aan de hand?
De Juridische Afdeling van een bijkantoor (een landelijk hoofdkantoor) heeft onder meer als
taak te kijken naar welke wetten er in een land gelden en of er een meldplicht is bij
(seksueel) kindermisbruik waaraan voldaan moet worden. Uit een briefwisseling4 tussen een
bijkantoor van een land en het hoofdkantoor van de organisatie van Jehovah’s Getuigen in
de Verinigde Staten blijkt dat de Juridische Afdeling van zo’n bijkantoor niet zelfstandig tot
beslissingen komt. In het betreffende land van het bijkantoor zou een nieuwe wet worden
ingevoerd die er op neerkomt dat een ieder die weet heeft van seksueel kindermisbruik,
wettelijk verplicht is dit bij de autoriteiten te melden.
Het bijkantoor informeerde het hoofdkantoor over de ontwikkeling in een brief, waarin zij
zelf de conclusie trokken voortaan wettelijk verplicht te zijn melding te doen. Het antwoord
dat zij van de Juridische Afdeling van het hoofdkantoor krijgen, komt op het volgende neer:
“Het lijkt er inderdaad op alsof iedereen, ook wij, nu misbruik bij de politie moeten
gaan melden. Maar zijn er toch geen uitzonderingen in de wet te vinden?” (De Regt,
2018)
De uitzonderingen waar naar gezocht diende te worden, hebben voornamelijk te maken met
het recht dat geestelijken in veel landen hebben waardoor zij zich wettelijk kunnen

4

Deze briefwisseling maakt deel uit van de gelekte documenten waar in de uitzending van RTL
Nieuws op 6 oktober 2018 naar wordt verwezen. Inzage in deze documenten is mij verleend.
Teneinde de bron te beschermen zal ik het betreffende land niet noemen. Onderzoeksjournalist
Koen de Regt van RTL Nieuws heeft contact met deze bron gezocht en deze geverifieerd.
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beroepen op verschoning en het geheimhouden van bepaalde informatie. Ook moest naar
andere mogelijkheden worden gezocht waardoor niet aan de meldplicht hoeft te worden
voldaan.
Wat een contrast vormt deze houding met de woorden in het document Het Bijbelse
standpunt van Jehovah’s Getuigen over de bescherming van kinderen, dat de organisatie van
Jehovah’s Getuigen in het voorjaar van 2018 op haar website publiceerde:
Het bijkantoor van Jehovah’s Getuigen zal de ouderlingen instrueren om zelfs als dat
wettelijk niet verplicht is, aangifte te doen wanneer een minderjarige nog steeds
gevaar loopt te worden misbruikt of als er andere gegronde redenen zijn.
Deze laatste woorden zijn bedoeld voor de buitenwereld. Men lijkt de suggestie te willen
wekken dat ouderlingen zelfs melding doen wanneer er geen wettelijke verplichting is. De
briefwisseling tussen het hoofdkantoor en bijkantoor wijst er echter op dat gezocht wordt
naar mogelijkheden om onder een wettelijke plicht uit te komen. Of beter gezegd: zolang er
in de wet een uitzondering te vinden is die zij op zichzelf van toepassing kunnen brengen,
zien zij zich niet wettelijk verplicht. Dan houden zij zich volgens hun eigen visie nog steeds
aan de wet.
Een eerdere brief (gedateerd 21 januari 1999) van de Watch Tower Bible and Tract Society of
Pennsylvania (For the Service Committee)5 aan Watch Tower Society Australia, bespreekt
ook het verschoningsrecht in verband met meldplicht:
Where the law does not obligate the elders to report cases that come to their
attention, there is no need for them to do so, but if the matter becomes known to
the authorities and they are required to disclose information they have in their
possession, they will do so unless they can claim ecclesiastical privilege.
De instructie is ook hier dat ouderlingen geen melding hoeven te doen van seksueel misbruik
bij de autoriteiten als de wet hen daartoe niet verplicht. Mochten de autoriteiten wel op de
hoogte zijn, dan hoeven zij informatie slechts te verstrekken als zij zich niet op het
verschoningsrecht van de geestelijke kunnen beroepen.
Op een bijkantoor zijn er ook personen die weet hebben van een zaak rond seksueel
misbruik. Zij zouden mogelijk opgeroepen kunnen worden om te getuigen in een rechtszaak,
al acht de organisatie die kans niet groot:

5 De organisatie van Jehovah’s Getuigen maakt pas sinds 2001 in de VS gebruik van de rechtspersoon
Christian Congregation of Jehovah’s Witnesses. In Australië ondertekent de organisatie in 2017 nog
met Watchtower Bible and Tract Society of Australia. De Christelijke Gemeente van Jehovah’s
Getuigen in Nederland wordt als rechtspersoon sinds 2011 gebruikt.
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Concerning the possibility that brothers from Bethel may be called upon as
witnesses, we do not see that there is much risk in that, since in most cases the
authorities will look to the local congregation for witnesses and records about a
particular case. It would be a rare case where the local brothers would not have the
information but those in Bethel would. As to the attorney-client privilege, it is our
understanding that those working under the supervision of a lawyer are also
protected by the privilege. Therefore, discussions with those brothers in your Legal
Department who take calls under the supervision of an attorney should be protected
by the privilege. Of course, the matter may need to be reported to the Service
Department, and we do not know whether the privilege could be extended to them.
In any event, it should be a rare case when one of these brothers would be called as a
witness (idem).
Men concludeert dat degenen die onder de supervisie van een advocaat werken zich
kunnen beroepen op het verschoningsrecht van de advocaat. In het contact dat ouderlingen
met de Juridische Afdeling van hun bijkantoor hebben, beroepen ze zich zo op de
geheimhoudingsplicht. De plaatselijke ouderlingen ontvangen instructies van de Juridische
Afdeling en handelen zo onder diens supervisie, zo lijkt men te redeneren. Als dat niet
voldoende is, dan beroept men zich op de vertrouwelijkheid aangaande dat wat er
besproken wordt tussen een cliënt en diens advocaat. Hierbij zij opgemerkt dat een jurist
niet altijd een advocaat is en dat een jurist zich – in ieder geval in Nederland – niet op het
verschoningsrecht van de advocaat kan beroepen.
Het dient gezegd dat het hier een brief betreft van 1999, maar zolang er geen aantoonbare
herzieningen in het beleid zijn doorgegeven zijn instructies als deze geldig. De recentere
briefwisseling tussen het hoofdkantoor en een bijkantoor laat zien dat ook nu nog in de
organisatie van Jehovah’s Getuigen naar mogelijkheden wordt gezocht om zich te
verschonen.

5.4 PRAKTIJKVOORBEELD ONTTREKKEN AAN MELDPLICHT DOOR ‘CLERGY PRIVILEGE’
In Montana (VS) moet volgens de wet een volwassene die weet heeft dat een kind seksueel
wordt of is misbruikt, hier melding van maken bij de autoriteiten. Voor ‘clergy’ – mensen in
een geestelijk ambt – geldt in bepaalde situaties een uitzondering.
Toen ouderlingen in de gemeente van Jehovah’s Getuigen in Thompson Falls, Montana, in
2004 weet hadden dat een gemeentelid twee van zijn stiefkinderen seksueel had misbruikt,
hebben zij dit niet bij de autoriteiten gemeld. Mede hierdoor kon de man doorgaan met het
misbruiken van zijn stiefkleindochter Lexi.
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Op 26 september 2018 werd door de jury in een rechtszaak bepaald dat de organisatie van
Jehovah’s Getuigen 35 miljoen dollar moet betalen aan Lexi. De toegekende bedragen
hadden te maken met de beoordeling: 4 miljoen dollar werd toegekend omdat de
organisatie nalatig was geweest (‘negligence’) in de bescherming van kinderen in de
gemeente, 31 miljoen omdat volgens de jury zelfs sprake was van moedwillige opzet
(‘malice’). Men concludeerde dat de organisatie opzettelijk had geprobeerd haar imago te
beschermen ten koste van de veiligheid van kinderen.
De advocaten van de verdediging beweerden dat ouderlingen en vertegenwoordigers van de
organisatie van Jehovah’s Getuigen ten onrechte voor meldplichtig werden gehouden. Zij
wezen op ‘clergy privilege’ en op de vertrouwelijkheid van datgene wat tijdens interne
religieuze procedures rond een overtreding van een gemeentelid wordt gezegd.
Deze redenatie werd weerlegd. Ouderlingen hadden zelf de informatie die zij over het
misbruik gekregen hadden, zowel van de aanklagers als van de beschuldigde, niet
vertrouwelijk gehouden maar doorgegeven aan personen hoger in de organisatie. Bovendien
betrof het hier niet een gemeentelid dat vanuit geestelijke nood zijn zonden bekende aan
ouderlingen als in de hoedanigheid van geestelijke zorgverleners. De ouderlingen hadden
hém benaderd en door vragen en aansporingen tot een bekentenis gebracht.
In deze zaak werd geconcludeerd dat informatie die verkregen wordt door onderzoek tijdens
interne rechtsprocedures en die vervolgens met anderen in de organisatie gedeeld wordt,
niet valt onder het verschoningsrecht van de geestelijke. Daarbij komt nog dat een
slachtoffer dat in eerste instantie naar de ouderlingen gaat om over het misbruik te
vertellen, niet vraagt om vertrouwelijkheid. Zij wil dat het misbruik stopt en dat zij
beschermd wordt.
Leiders van de organisatie van Jehovah’s Getuigen zijn er van overtuigd dat de rechter in de
zaak in Montana fout heeft gehandeld. Zij geloven nog altijd dat zij op basis van ‘clergy
privilege’ geen meldplicht hebben.

5.5 ONDERZOEK ROYAL COMMISSION AUSTRALIA EN MELDPLICHT
Onderzoek door de Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse in
Australië wees uit dat er daar onder Jehovah’s Getuigen van 1950 tot 2015 sprake was van
1006 plegers van seksueel kindermisbruik. Ondanks dat er in sommige staten al een tijdje
een meldplicht geldt, is geen van deze misbruikers door ouderlingen van Jehovah’s Getuigen
bij de politie of autoriteiten aangegeven.
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De Royal Commission concludeert dat de organisatie van Jehovah’s Getuigen een passief
beleid hanteert waarin ouderlingen (ouders van) slachtoffers niet mogen ontmoedigen naar
de politie te gaan. Het slachtoffer of diens familie heeft volgens Jehovah’s Getuigen het
absolute recht om aangifte te doen. Ouderlingen of andere vertegenwoordigers van de
organisatie doen zelf geen melding of aangifte bij de autoriteiten.
In het onderzoek door de Royal Commission wordt geen melding gemaakt van ‘clergy
privilege’ of het beroep daarop door Jehovah’s Getuigen. Wel zijn getuigen tijdens de
hoorzittingen gevraagd naar de mogelijkheid dat ouderlingen van Jehovah’s Getuigen bij
wetenschap van seksueel misbruik de autoriteiten hierover inlichten. Geoffrey Jackson, lid
van het Besturend Lichaam van de organisatie, wees tijdens zijn getuigenis op een paar
dilemma’s waar ouderlingen mee te maken hebben. Met de Bijbeltekst uit Spreuken 25 vers
8 tot 10 wijst hij op het vertrouwelijk houden van informatie. Ook verklaart hij – aan de hand
van 1 Petrus 5:2,3 – dat ouderlingen geen heerschappij uitoefenen over gemeenteleden en
dus niet voorbij kunnen gaan aan het recht van de persoon zelf, of de ouders, om te
beslissen of er wel of geen aangifte wordt gedaan. Volgens Jackson zou het een stuk
gemakkelijker zou zijn als de wet hen tot melding zou verplichten.
De Royal Commission concludeert in haar eindverslag dat ouderlingen van de organisatie van
Jehovah’s Getuigen geen melding van seksueel misbruik bij de autoriteiten doen, tenzij de
wet dit van ze eist. Jehovah’s Getuigen nemen dit vrij letterlijk. Zolang er een uitzondering in
de wet is waarop zij zich kunnen beroepen, zoals ‘clergy privilege’, menen zij geen wettelijke
meldplicht te hebben. Volgens de eerder genoemde briefwisseling tussen het hoofdkantoor
en een bijkantoor gaan zij zelfs specifiek op zoek naar uitzonderingen in de wet.
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6. CONCLUSIES

6.1 GEESTELIJK AMBTSDRAGER EN VERSCHONINGSRECHT
Bij Meijers (2008) begrijpen we dat de geestelijk ambtsdrager geestelijke zorg- en hulp biedt
ten behoeve van het geestelijk welzijn van belanghebbenden, zoals gemeenteleden. In het
kader hiervan wordt dan een vertrouwensrelatie onderhouden. Bij Jehovah’s Getuigen zijn
het de ouderlingen en opzieners die hoger in de hiërarchische organisatie staan die als
geestelijk ambtsdrager kunnen worden aangemerkt.
We hebben gezien dat het verschoningsrecht van de geestelijke alleen betrekking heeft op
kennis die de geestelijk ambtsdrager is toevertrouwd in zijn hoedanigheid van geestelijk
zorg- en hulpverlener. Bij het toekennen van het verschoningsrecht speelt de vrije en
onbelemmerde toegang tot deze geestelijke zorg- en hulpverlening een grote rol. Iemand
kan zich alleen vrij voelen dat wat hem het meest bezwaard in zijn gemoed of geweten met
een geestelijk verzorger te delen als hij weet dat dit vertrouwelijk wordt gehouden.
In de praktijk lijkt het verschoningsrecht nogal gemakkelijk door politie en justitie aan
ouderlingen van Jehovah’s Getuigen te worden toegekend. Gaan zij er bij voorbaat vanuit
dat deze ouderlingen en opzieners recht hebben op verschoning? Het is waarschijnlijk dat
ambtenaren van politie en justitie geen of onvoldoende kennis hebben aangaande het soort
van geestelijke zorg die door ouderlingen binnen de gemeenschap van Jehovah’s Getuigen
wordt geboden.
Hieronder volgt daarom een beoordeling van de herderlijke zorg zoals Jehovah’s Getuigen
die kennen met het oog op het verschoningsrecht van de geestelijke. Daarbij wordt gekeken
of men bij die herderlijke zorg het geestelijk welzijn van het gemeentelid op het oog heeft
(punt 6.2). Ook dient te worden vastgesteld wanneer aan ouderlingen informatie wordt
toevertrouwd in de hoedanigheid van geestelijke zorg- en hulpverlener (6.3). Verder zullen
we zien in hoeverre er sprake is van vertrouwelijkheid en de vrije en onbelemmerde toegang
tot de geestelijke zorg (6.4), in hoeverre ouderlingen van Jehovah’s Getuigen in staat zijn tot
een professionele en ethische afweging in geval van een zwaarwegend belang (6.5) en kijken
we naar hoe Jehovah’s Getuigen zullen handelen als het tot een meld- of aangifteplicht zou
komen (6.6). Bij dit alles speelt de geloofsbeleving een rol (6.7).
Conclusies zijn alleen aardig als je er ook wat mee kunt. Daarom wil ik tot slot een paar
handreikingen geven (6.8).
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6.2 IN HOEVERRE HEEFT MEN HET GEESTELIJK WELZIJN VAN HET GEMEENTELID OP HET OOG?
Binnen de geloofsleer van Jehovah’s Getuigen kan iemand alleen in een goede verhouding
met Jehovah (God) staan als hij in overeenstemming leeft met de richtlijnen van de
organisatie. Ouderlingen menen daardoor dat ze het geestelijk welzijn van iemand op het
oog hebben wanneer zij diegene behoeden voor afdwalen of terechtbrengen. Echter, een
vooropgesteld beeld hebben van wanneer het geestelijk goed met iemand gaat kan maken
dat er geen oog is voor de werkelijke geestelijke zorg waar wellicht behoefte aan is.
Doordat de religieuze leer het uitgangspunt is bij de herderlijke zorg die ouderlingen bieden,
wordt geen aansluiting gezocht bij een eigen geloofswereld van het gemeentelid. Men gaat
er immers vanuit dat deze in overeenstemming moet zijn met de leer. Twijfel wordt gezien
als gevaarlijk. Dit kan het voor een persoon met geloofstwijfels of vragen moeilijk maken
deze bespreekbaar te maken. Raad van ouderlingen is niet vrijblijvend. Van een gemeentelid
wordt verwacht dat die voor leiding opkijkt naar de ouderlingen en de organisatie. Een
gemeentelid bij Jehovah’s Getuigen heeft weinig aan eigen wensen of wil in te brengen waar
het zijn geloof of de daarmee samenhangende geestelijke zorg betreft.

6.3 IN HOEVERRE IS ER SPRAKE VAN GEESTELIJKE ZORG- EN HULPVERLENING?
Veel van de herderlijke zorg bij Jehovah’s Getuigen betreft een beweging van de ouderlingen
naar het gemeentelid. De huisbezoeken die ouderlingen – soms vergezeld van een dienaar in
de bediening – brengen ter aanmoediging, zouden als geestelijke zorg kunnen worden
beschouwd. Ook als een gemeentelid de ouderlingen zelf benadert met een hulpvraag of
vanuit gewetensnood zou er gesproken kunnen worden van geestelijke zorg.
Vanuit de geloofsleer is er druk op het geweten met de aansporing zonden op te biechten bij
de ouderlingen. Gemeenteleden worden ook aangespoord zonden van medegelovigen bij de
ouderlingen te melden, waarna deze de zaak gaan onderzoeken. Zodra er mogelijk sprake is
van een ernstige zonde, ligt de focus bij het terechtbrengen van de persoon of bij het rein
houden van de gemeente.
Ouderlingen die de ernst van een zonde onderzoeken, zijn niet in de hoedanigheid van
geestelijk verzorger, maar van onderzoeker en rechter. Jehovah’s Getuigen scharen vanuit
hun geloofsvisie de interne rechtsprocedures tot de herderlijke zorg. Maar bij de religieuze
rechtsprocedures ligt het initiatief doorgaans bij de ouderlingen. Informatie wordt verkregen
middels verhoren waarna het gemeentelid geoordeeld wordt volgens de leer en de mate van
berouw die hij toont. Aan deze interne rechtsprocedures wordt door een gemeentelid niet
vrijwillig deelgenomen. Hij heeft simpelweg geen keus. Deze interne rechtsprocedures en
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alles wat daarmee te maken heeft, lijken ver af te staan van het soort geestelijke zorg- en
hulpverlening waartoe het gemeentelid een vrije en onbelemmerde toegang zou moeten
voelen.
Vanwege de onvrijwillige omstandigheden waarin informatie met de ouderlingen wordt
gedeeld en het gegeven dat de ouderlingen tijdens interne rechtsprocedures de
hoedanigheid van onderzoeker en rechter hebben, zal informatie die op deze wijze is
verkregen niet onder het verschoningsrecht van de geestelijke vallen.

6.4 IN HOEVERRE IS ER SPRAKE VAN VERTROUWELIJKHEID?
Het is vrijwel onmogelijk dat een gemeentelid ernstige zonden opbiecht aan één ouderling.
Deze ouderling zal er vervolgens een tweede ouderling bijhalen om de ernst van de
overtreding te onderzoeken. Bij ernstige overtredingen kan het zijn dat er een rechterlijk
comité wordt gevormd. Dit betekent dat er informatie met andere ouderlingen wordt
gedeeld. Het gemeentelid heeft niet automatisch een vertrouwensrelatie met deze andere
ouderlingen. Het is zelfs maar de vraag of men kan spreken van een vertrouwensrelatie met
die ene ouderling als deze vervolgens hetgeen je hem verteld hebt met andere ouderlingen
deelt.
Herderlijke bezoekjes worden doorgaans door twee personen gedaan. Soms betreft het een
ouderling die vergezeld wordt door een dienaar in de bediening, meestal zijn het twee
ouderlingen. Een gemeentelid heeft vaak geen keus in welke ouderlingen er bij hem of haar
op bezoek komen. Of geen keus in de tweede persoon die meekomt. Herderlijke zorg door
twee personen waar de zorgvrager niet (altijd) de keus in heeft vermindert het idee van een
vertrouwensrelatie aanzienlijk. Bij een (alleenstaande) zuster kan het Lichaam van
ouderlingen zelfs beslissen dat verschillende paren ouderlingen rouleren als de betreffende
zuster langere tijd herderlijke zorg nodig heeft.
Dan is er nog het gegeven dat ouderlingen bij ingewikkelde interne rechtsprocedures contact
opnemen met het bijkantoor. Bij een beschuldiging van een gemeentelid van seksueel
misbruik wordt er informatie gedeeld met de kringopziener, de Juridische Afdeling en de
Dienstafdeling van het bijkantoor. Dit delen van informatie met andere ouderlingen en
personen hoger in de organisatie zet nog meer vraagtekens bij de vertrouwelijkheid van de
geestelijke zorg. Temeer omdat gewone gemeenteleden geen toegang hebben tot
informatie over het beleid en niet weten dat informatie die zij ouderlingen toevertrouwen
mogelijk met zoveel anderen wordt gedeeld.
Vertrouwelijkheid lijkt breed te worden opgevat, terwijl naar buiten toe juist zoveel mogelijk
geheim wordt gehouden. Als een misbruikslachtoffer naar de ouderlingen gaat en onthult
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wat haar overkomt, wordt ook haar hulpvraag naar buiten toe als vertrouwelijk bewaard.
Terwijl het slachtoffer niet om vertrouwelijkheid vraagt, maar juist wil dat er iets gedaan
wordt om het misbruik te stoppen. Had zij dit wel in vertrouwen verteld, dan was het
evengoed niet vertrouwelijk gehouden omdat het met anderen binnen de organisatie wordt
gedeeld. Onder meer met de dader dat zij een beschuldiging tegen hem heeft ingebracht.
Het lijkt alsof in de organisatie van Jehovah’s Getuigen een eigen definitie van
vertrouwelijkheid wordt gehanteerd. De vraag is of deze in het belang is van een
gemeentelid of dat het eigenlijk gaat om de belangen van de organisatie zelf. Vraag is ook of
er sprake is van een serieus te nemen vertrouwensrelatie wat betreft de ouderlingen in hun
hoedanigheid als geestelijk zorg- en hulpverlener. Vertrouwelijkheid, het ontbreken daarvan
of verkeerd toegepast, heeft direct invloed op het gevoel van een vrije en onbelemmerde
toegang tot geestelijke zorg- en hulpverlening.

6.5 IN HOEVERRE IS MEN IN STAAT TOT EEN PROFESSIONELE EN ETHISCHE AFWEGING?
Een geestelijk ambtsdrager zou inzicht moeten hebben betreffende welke informatie hij zich
op verschoningsrecht mag beroepen. Daarnaast kan het voorkomen dat een zwaarwegend
belang vraagt om verbreking van de geheimhouding. Verschoningsrecht is een recht en geen
plicht. Een geestelijk ambtsdrager zal echter vanuit zijn beroepsethiek niet snel de
geheimhouding verbreken. Hij zal daarbij de belangen van een gemeentelid of
gesprekspartner en andere betrokkenen op het oog hebben.
In punt 1.5 zagen we zes criteria die een geestelijk ambtsdrager kunnen helpen een afweging
te maken over het al dan niet verbreken van de geheimhouding (Meijers, 2008, p.182). Bij
het maken van een dergelijke ethische afweging zou het helpen als de geestelijke een
professionele opleiding heeft gehad.
Het ontbreken van een professionele opleiding maakt dat ouderlingen bij Jehovah’s
Getuigen niet goed zelf een ethische afweging kunnen maken. Daarbij komt dat de
organisatie gehoorzaamheid van hen vraagt. Naast belangen voor een gemeentelid spelen
de belangen van de organisatie een rol. De ouderlingen handelen niet zelfstandig. In
situaties rond seksueel misbruik krijgen zij zelfs specifieke instructies van het bijkantoor.
Ouderlingen die worden opgeroepen als getuigen bij een rechtszaak kunnen zeggen dat zij
op persoonlijke basis spreken, maar zullen zich toch aan richtlijnen van de organisatie
moeten houden. Doen zij dit niet dan kan dat voor henzelf consequenties hebben.
Zowel door gebrek aan opleiding als door de gevraagde gehoorzaamheid aan de organisatie
zijn ouderlingen bij Jehovah’s Getuigen niet in staat zelf een professionele en ethische
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afweging te maken in situaties waar een zwaarwegend belang vraagt om een mogelijke
verbreking van het ambtsgeheim.

6.6 MELDPLICHT EN BEROEP OP VERSCHONINGSRECHT VAN DE GEESTELIJKE
In sommige landen zijn personen die weet hebben van een situatie van seksueel misbruik
wettelijk verplicht hiervan melding te doen bij de autoriteiten. Waar een uitzondering wordt
gemaakt voor geestelijken op basis van ‘clergy privilege’, concluderen Jehovah’s Getuigen
dat zij hiertoe geen wettelijke plicht hebben.
Lid van het Besturend Lichaam Geoffrey Jackson zei dat het veel eenvoudiger zou zijn voor
Jehovah’s Getuigen als de wet van hen zou verlangen dat zij melding moeten doen bij
wetenschap van seksueel misbruik. Interne briefwisselingen wijzen er echter op dat in
landen waar een meldplicht wordt ingevoerd gezocht wordt naar wettelijke mogelijkheden
die hen van deze plicht vrijstellen.
Geoffrey Jackson noemde twee redenen voor ouderlingen om zelf geen melding te doen als
daar geen wettelijke verplichting toe is. De eerste is vertrouwelijkheid (met een beroep op
Spreuken 25:8-10). Hier kan echter tegenin worden gebracht dat ouderlingen informatie die
zij verkrijgen bij een beschuldiging van een gemeentelid aangaande seksueel misbruik toch al
niet vertrouwelijk houden, maar delen met meerdere personen binnen de organisatie. Ten
tweede noemde Jackson het recht van de persoon zelf (of diens ouders) om aangifte te
doen, waarbij hij aangaf dat ouderlingen geen heersers zijn over de gemeenteleden (1
Petrus 5:2,3). Individuele gemeenteleden lijken hier een autonomie te krijgen toebedeeld
die zij normaal binnen de geloofsgemeenschap juist niet hebben. Tijdens de herderlijke zorg
en de interne rechtsprocedures is immers de geloofsleer het uitgangspunt, niet de wens of
de wil van het gemeentelid.
Een meld- of aangifteplicht bij wetenschap van seksueel misbruik waarbij er voor
geestelijken de mogelijkheid is zich te beroepen op het verschoningsrecht zal niet leiden tot
melding door ouderlingen van Jehovah’s Getuigen. Zolang er nog enige mogelijkheid binnen
de wet bestaat dat zij zich aan een meldingsplicht kunnen onttrekken, lijkt het erop dat zij
daar gebruik van maken.
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6.7 EEN ONDERLIGGEND PROBLEEM
Jehovah’s Getuigen geloven dat zij de enige ware religie hebben en dat hun organisatie
wordt geleid door God. Zij zijn er van overtuigd dat hun herderlijke zorg is zoals God dat van
hen wil. Zij hebben daarbij een eigen kijk op wat onder geestelijke zorg valt, op geestelijk
welzijn, op hoe er met vertrouwelijke informatie mag of kan worden omgegaan. Vanuit hun
geloof kunnen zij het in hun eigen beleving eenvoudigweg niet mis hebben.
De manier waarop door de organisatie van Jehovah’s Getuigen met het verschoningsrecht
van de geestelijke wordt omgegaan lijkt af te wijken van hoe het wettelijk bedoeld is. Er is
een botsing van verschillende visies, waarin Jehovah’s Getuigen menen het bij het rechte
eind te hebben.
Het ‘ware religie’ denken vormt zo een onderliggend probleem. Er bestaat een kans dat zij
met een beroep op godsdienstvrijheid hun eigen zienswijze zullen verdedigen.

6.8 HOE NU VERDER?
De waarde van het verschoningsrecht van de geestelijke ligt in het vertrouwelijk kunnen
houden van informatie en de vrije toegang die personen daardoor ervaren tot geestelijke
hulp. Tegelijkertijd dient het verschoningsrecht niet misbruikt te worden voor eigen
belangen. Het is aan de rechter om per geval te beoordelen of iemand het verschoningsrecht
toekomt. Maar we kunnen niet van een rechter verwachten dat hij weet hoe geestelijke zorg
in diverse kerkgenootschappen in Nederland wordt uitgevoerd.
Eén mogelijkheid is dat politie en justitie in situaties dat zij met Jehovah’s Getuigen te maken
krijgen zich in de achtergrond van hun geestelijke zorg verdiepen. Dit rapport kan daarbij
een hulp zijn. Een andere mogelijkheid is om de verschoningsgerechtigde geestelijke voor de
wet opnieuw te definiëren.
Er zijn verschillende redenen te bedenken die pleiten voor een herdefiniëring van de
‘geestelijke’ voor het verschoningsrecht, met daarin opgenomen een kwaliteitseis in de vorm
van een opleiding:
1. Het maakt het voor rechters gemakkelijker te beoordelen of iemand recht heeft op
verschoning en zal misbruik van het verschoningsrecht zo veel mogelijk voorkomen.
2. Een professionele opleiding zal de geestelijke verzorger helpen op een juiste manier
om te gaan met vertrouwelijkheid. Hij zal beter kunnen inzien aangaande welke
informatie hij zich kan verschonen, maar ook een ethische afweging kunnen maken
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wanneer een zwaarwegend belang vraagt om verbreking van de geheimhouding. Hij
zal dit op een professionele manier met de betrokkene kunnen bespreken.
3. Het zal de geestelijke voor het verschoningsrecht meer in overeenstemming brengen
met het religieuze landschap alsook de zorgvraag van de 21e eeuw. Het
verschoningsrecht kan hierdoor worden uitgebreid naar vrijgevestigde of in een
instelling werkende geestelijke verzorgers, terwijl er tegelijkertijd duidelijkheid wordt
geschapen aangaande geestelijke ambtsdragers binnen de diverse kerken en
religieuze groeperingen in Nederland.
4. Als bijkomend voordeel zal een opleiding – wanneer men daartoe overgaat – de
kwaliteit van de geboden zorg ten goede komen.
Sackers (2017) vindt een voorwaarde van gebleken competentie bij de
verschoningsgerechtigde geestelijke goed verdedigbaar. Terwijl geestelijk verzorgers die in
instellingen werkzaam zijn aan een opleidingseis moeten voldoen, dikwijls op universitair
niveau, zijn in diverse kerkgenootschappen geestelijk ambtsdragers werkzaam zonder een
opleiding te hebben gevolgd. Toch kunnen die laatsten zich onder de huidige situatie op
verschoning beroepen.
In geval van een meld- of aangifteplicht bij wetenschap van seksueel misbruik waarin het
verschoningsrecht van de geestelijke blijft bestaan, zal een dergelijke herdefiniëring
voorkomen dat een grote groep personen zich aan die wettelijke plicht kan onttrekken. Van
degenen die dan nog wel onder het verschoningsrecht vallen, mag verwacht worden dat zij
op basis van hun professionaliteit een ethische afweging kunnen maken. Zij zullen zien dat
bij seksueel kindermisbruik een zwaarwegend belang speelt: de veiligheid van kinderen.
Eenvoudiger is wellicht een meldplicht zonder uitzonderingen.
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BIJLAGE A: GEEN DEEL VAN DE WERELD
Praten met Jehovah’s Getuigen kan je het gevoel geven dat er sprake is van een onzichtbare
muur die hen van jou scheidt. Op de één of andere manier zit je niet op dezelfde lijn en lijkt
het alsof je vanuit een verschillend perspectief naar de wereld kijkt. In wezen is dit ook zo.
Die scheidslijn wordt een onoverkomelijke muur als je als overheid probeert de organisatie
van Jehovah’s Getuigen te bewegen tot veranderingen in hun beleid. Enerzijds blijven de
Jehovah’s Getuigen waarmee het gesprek wordt gevoerd vriendelijk, tegelijk lijk je niet
verder te komen.
In deze bijlage wil ik proberen iets van inzicht te bieden in hoe Jehovah’s Getuigen naar de
wereld kijken en hoe hun religieuze overtuigingen allesbepalend zijn in de mate waarin zij
geneigd zullen zijn mee te werken met wat buitenstaanders van hen vragen.

BIJBEL ALS FUNDAMENT
De Bijbel is voor Jehovah’s Getuigen de basis voor wat zij geloven en hoe zij hun leven
leiden. Die wordt door hen gezien als het geïnspireerde ‘Woord van God’. De manier waarop
zij die Bijbel lezen valt voor een groot deel te begrijpen in het licht van de tijd waarin de
groepering tot bestaan kwam, de opkomst van het christelijk fundamentalisme in de tweede
helft van de 19e eeuw.
Zij lezen de Bijbel vrij letterlijk en begrijpen de tekst zoals die door het Besturend Lichaam,
middels publicaties, wordt uitgelegd. Geen van de leiders van de Jehovah’s Getuigen heeft
een theologische of bijbelwetenschappelijke studie gevolgd. Ze zijn er van overtuigd dat
Gods geest hen leidt en dat zij de enige juiste uitleg van de Bijbel kennen. Veel
tekstgedeeltes in de Bijbel worden gelezen als toekomstvoorspelling die in deze en de
toekomende tijd een vervulling vinden. Andere teksten worden gezien als eeuwig geldende
richtlijnen voor het leven. Het is individuele Jehovah’s Getuigen niet toegestaan de Bijbel
naar eigen inzicht – afwijkend van de organisatorische leer – uit te leggen.
Het is in onze huidige seculiere samenleving haast wereldvreemd hoe zij voor vrijwel alles
wat zij doen of laten een Bijbeltekst zoeken ter ondersteuning. Ook het beleid van de
organisatie is gebaseerd op de Bijbel, zoals deze door het Besturend Lichaam wordt
geïnterpreteerd en uitgelegd. Omdat zij menen Gods organisatie te zijn, kan een verandering
van beleid of een nieuwe Bijbeluitleg alleen via het Besturend Lichaam komen.
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GEEN DEEL VAN DE WERELD
Als jullie een deel van de wereld zouden zijn, zou de wereld aan jullie gehecht zijn als
iets van haarzelf. Omdat jullie geen deel van de wereld zijn maar ik jullie uit de
wereld heb uitgekozen, daarom haat de wereld jullie. (Johannes 15:19)
Die wereld is volgens Jehovah’s Getuigen de mensenwereld uitgezonderd Gods aanbidders.
De ware aanbidders zijn uiteraard Jehovah’s Getuigen zelf. In navolging van Jezus zijn zij
geen deel van de wereld. Dit doen zij door zich zoveel mogelijk afgescheiden te houden,
sociale omgang met ‘wereldse’ mensen te vermijden, zich verre te houden van alles wat ook
maar enigszins te maken kan hebben met andere religies. Of politiek.
In 1 Johannes 5:19 staat: ‘De hele wereld ligt in de macht van de goddeloze’. Die goddeloze
is dan Satan, die volgens hen in 1914 naar de aarde is verbannen en daar tekeer gaat omdat
hij nog maar een korte tijdsperiode heeft.
Jehovah’s Getuigen zijn politiek neutraal. Zij stemmen niet bij verkiezingen en vermijden het
deel te nemen aan gesprekken over politiek. Zij zullen zich aan de wetten van hun land
houden, want ‘de bestaande autoriteiten zijn door God in hun relatieve positie geplaatst.
Wie zich tegen de autoriteiten verzet, verzet zich dan ook tegen de regeling van God’ (Rom.
13:1,2). Gehoorzaamheid aan een regering is echter relatief. Als Jehovah’s Getuigen geloven
dat de overheid iets van ze vraagt wat in tegenspraak is met Gods wil, moeten ze ‘God als
regeerder meer gehoorzamen dan mensen’ (Hand.5:29). Uiteindelijk maken al die
regeringen in het denken van Jehovah’s Getuigen deel uit van Satans wereld die binnenkort
vernietigd zal worden.

JEHOVAH’S GETUIGEN TEGENOVER SATANS WERELD
Jehovah’s Getuigen zijn niet alleen in hun gedrag en omgang afgescheiden van de wereld,
maar door hun geloof ook in hun denken. Het lijkt dat zij een geheel eigen kijk op die wereld
buiten hun geloofsgemeenschap hebben. De Bijbelteksten die zij aanhalen ter ondersteuning
dat we in de ‘laatste dagen’ leven, kleuren hun kijk op de wereld en de mensen daarin.
Neem bijvoorbeeld 2 Timotheüs 3:1-5, een tekst waar zij vaak naar verwijzen in hun lectuur:
Maar weet dat er in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken die moeilijk te
doorstaan zijn. Want de mensen zullen alleen om zichzelf geven en om geld. Ze zullen
verwaand zijn, arrogant, lasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar en
trouw. Ze zullen geen natuurlijke genegenheid hebben, voor geen enkele
overeenkomst openstaan en kwaadsprekers zijn. Ze zullen onbeheerst en wreed zijn
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en geen liefde voor het goede hebben. Ze zullen verraders zijn, roekeloos en
opgeblazen van trots, met meer liefde voor genot dan liefde voor God. Ze zullen een
schijn van vroomheid hebben maar de kracht ervan niet blijken te bezitten. Keer je af
van hen.
Omdat zij menen in ‘de laatste dagen’ te leven, geloven zij ook werkelijk dat de mensen
buiten hun geloofsgemeenschap zijn als in die tekst. Ook al lijkt die buurman, leraar of die
politiek leider nog zo aardig, ze maken in de beleving van een getuige van Jehovah deel uit
van Satans wereld en dus kun je ze eigenlijk niet goed vertrouwen.
In het wij-zij denken – Jehovah’s Getuigen tegenover Satans wereld – zit een sterke indeling
in goed en kwaad. De eigen religie en daarmee de eigen gemeenschap vertegenwoordigt het
goede terwijl de wereld als slecht wordt gezien. Gebeurt er iets slechts binnen de eigen
geloofsgemeenschap dan wordt het afgedaan als ‘incident’ of als onvolmaaktheid van
mensen. Maar slechtheid in de buitenwereld wordt gezien als bevestiging dat het Satans
wereld is en dat we in de laatste dagen leven.
Degenen die opgegroeid zijn binnen deze geloofsgemeenschap hebben nooit geleerd anders
naar de wereld te kijken. Ze hebben een geheel eigen kijk op de werkelijkheid en lijken
daarom echt in een andere wereld te leven. Iemand die later tot dit geloof toetreedt kan
ergens nog een beetje relativeren, maar zal evengoed volgens het geloofsperspectief naar
de wereld kijken.
Voor Jehovah’s Getuigen zijn er maar twee opties: of je kiest voor Jehovah, of je kiest voor
Satan. Of je maakt deel uit van de ware aanbidding, of van Satans wereld. Voor Jehovah God
kiezen betekent eeuwig leven, deel uitmaken van Satans wereld vernietiging in Armageddon.
Gehoorzaamheid en loyaliteit aan Jehovah zijn daarom van groot belang. Gehoorzaamheid
aan de organisatie van Jehovah’s Getuigen is daarbij synoniem aan gehoorzaamheid aan
God. Binnen de geloofsleer is er alleen redding door deel uit te maken van ‘Gods
organisatie’.

WARE RELIGIE
Wie probeert aan een Jehovah’s Getuige iets duidelijk te maken dat in tegenspraak is met de
geloofsopvattingen, loopt kans tegen een muur op te lopen. De waarheidsclaim van de eigen
religie maakt dat buitenstaanders per definitie ongelijk hebben in hun ogen.
Informatie die in tegenspraak is met de geloofsleer kan als bedreigend voor dat geloof
worden ervaren. Niet voor niets beveelt de organisatie van Jehovah’s Getuigen de eigen
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website aan als betrouwbare informatiebron en waarschuwt de volgelingen voorzichtig te
zijn met overige informatie.
Jehovah’s Getuigen willen dat buitenstaanders gaan zien en geloven dat zij de ware religie
zijn. Dat betekent dat zij de buitenwereld het beeld voorhouden dat zij zelf van hun religie
hebben. Een Jehovah’s Getuige zal zoveel mogelijk vermijden iets te zeggen of te doen wat
de eigen organisatie in een negatief licht plaatst. Zelfs een Jehovah’s Getuige die ziet dat er
bepaalde dingen mis zijn binnen de organisatie zal zich geremd voelen hierover iets naar
buiten toe los te laten.
Het behoort tot de geloofsleer van Jehovah’s Getuigen dat ware christenen vanwege hun
geloof vervolgd zullen worden. Jezus had gezegd: ‘Als ze mij hebben vervolgd, zullen ze ook
jullie vervolgen’ (Joh. 15:20). Wanneer zij daarom met tegenstand te maken krijgen, zien zij
dit al gauw als vervolging. Ook negatieve berichten over de organisatie in de media worden
onder vervolging geschaard. Het idee vervolgd te worden, versterkt alleen maar hun
overtuiging de ware religie te hebben.

SAMENGEVAT
Vanuit hun geloofsleer en de besloten gemeenschap hebben zij een eigen kijk op de wereld
daarbuiten. Die buitenwereld kan als bedreigend worden ervaren. Jehovah’s Getuigen
proberen geen deel te zijn van wat zij zien als Satans wereld. Zij zullen gehoorzaam zijn aan
de wetten van hun land, zolang deze niet in tegenspraak zijn met wat zij zien als Gods wil. Zij
zullen er naar streven naar de buitenwereld een zo gunstig mogelijk beeld van hun religie en
organisatie te geven.
Dat zij menen de enige ware religie te hebben en geleid te worden door Gods organisatie,
maakt dat veranderingen moeilijk van buitenaf zijn op te leggen. Als ware religie menen zij
dat God hun de beste richtlijnen geeft. Loyaliteit aan God en angst een misstap te begaan
maken dat zij strikt vasthouden aan hun eigen leer. Voor Jehovah’s Getuigen zijn er maar
twee opties: of je kiest voor Jehovah, of je kiest voor Satan.
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BIJLAGE B: S-77-FORMULIER (ENGELS)
Bericht van uitsluiting of terugtrekking (S-77) uit 2009:
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