
RTL Z Nieuwsbalk op vrijdagmorgen 21-07-2017 

Vergelijk: “Want haar zonden hebben zich helemaal tot aan de hemel opgehoopt” (Openbaring 18:5) 

 

Zou ik wegens deze dingen geen rekenschap vragen? 
Mijn eigen volk heeft het graag zo gehad; 

En wat zult gijlieden bij de afloop ervan doen? 
Jeremia 5:29-31 

 

De video van dit nieuws op RTL Z is te vinden op: https://youtu.be/VIs_s1DCyvw 

Jehovah`s Getuigen Pedofielen Paradijs 

 
Wat kan jij persoonlijk doen? Kinderen onder Jehovah`s Getuigen zijn duidelijk niet veilig en velen lijden wereldwijd onder 
het geestelijk en lichamelijke geweld door seksueel kindermisbruik. Als drager van Jehovah`s Naam en het ondersteunen 
van het huidige pedofielen beleid, ben je medeverantwoordelijk dat Jehovah`s Naam flink door het slijk is gehaald. Dat is 
het nadeel van het dragen van Gods Naam. Het is een grote verantwoordelijkheid en “Wir haben es nicht gewusst” kan je 
gerust uit je hoofd zetten. Kinderen zijn het slachtoffer en uiteindelijk krijgt Jehovah de schuld voor het slappe laffe gedrag 
van de meeste Jehovah`s Getuigen die in de veronderstelling zijn dat de wereld hun vuile was niet buiten ziet hangen. 
 
“Laat het aan Jehovah over”, is een mooi excuus om niks te doen en je kop in het zand te steken. Ouderlingen het uit laten 
zoeken en je handen in onschuld wassen. Maar misschien kijkt Jehovah naar wat jij er persoonlijk aan gaat doen. Wat is 
jouw aandeel om deze zaken aan de oppervlakte te krijgen? Zwijgen en stilhouden? Je mond opendoen of in ieder geval je 
mede broeders en zusters wakker schudden door dit soort berichten te delen en er openlijk onderling over durven praten? 
 
Wereldwijd zijn er Jehovah`s Getuigen geweest die actie hebben ondernomen. Niet alleen in Amerika zoals de ouderling 
William Bowen en Barbara Anderson. Maar ook in Nederland heeft een Jehovah`s getuige met behulp van andere Jehovah`s 
getuigen in 2004 “de boel op stelten gezet”. Een paar maanden later in 2005 kwam lid besturend lichaam van Jehovah`s 
Getuigen Ted Jaracz onverwachts naar Nederland om een paar duizend Jehovah`s Getuigen in de Jaarbeurs te Utrecht “een 
hart onder de riem te steken”. Later bleek Ted “Boss”Jaracz, volgens Barbara Anderson de meest verantwoordelijke voor 
het huidige pedofielen beleid onder Jehovah`s Getuigen. Barbara Anderson werkte een deel van haar leven op het 
hoofdkantoor Bethel Brooklyn N.Y. In 1982 werd ze met haar man aangenomen op het hoofdbureau en in 1989 werd 
Barbara overgeplaatst naar de Schrijvers Afdeling en werd onderzoek-assistente van Karl Adams. 
 

Dit is een brief geschreven door een Nederlandse Jehovah`s getuige in 2003: http://jehovah.nu/brief2003.pdf 
Dit is een brief geschreven door een Nederlandse Jehovah`s getuige in 2004: http://jehovah.nu/brief2004.pdf 
Dit is een brief geschreven door een Nederlandse Jehovah`s getuige in 2005: http://jehovah.nu/brief2005.pdf 

Dit is de Engelstalige versie van de brief uit 2005: http://jehovah.nu/letter2005.pdf 
 

Ga je dit bericht kopiëren, verspreiden en het bespreekbaar maken onder Jehovah`s Getuigen? Ze helpen bewust te worden 
van wat er onder hen afspeelt? Of help je mee het onder het tapijt te blijven vegen? Het in de doofpotten te houden? 
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