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Dag allemaal,  

 

Het schijnt dat de doopvragen enigszins gewijzigd gaan worden per 19 mei 2019, 

althans daarover spreekt men op een Amerikaans forum voor JG en ex-JG. Op 

deze site wordt wel vaker "nieuw licht" gelekt.  

 

https://www.jehovahs-witness.com/topic/6285440945487872/3-2019-new-files-

have-arrived  

 

https://www.docdroid.net/Vrx3fVG/s-147-1905-e-bi-1.pdf  

 

3.  

Baptism Questions:  

The two baptism questions that are reviewed with candidates at the time of their 

concluding discussion with the elders and that are included at the end of each 

baptism talk  

outline have been changed as follows:  

 

(1) “Have you repented of your sins, dedicated yourself to Jehovah, and 

accepted his way of salvation through Jesus Christ?”  

 

(2) “Do you understand that your  

baptism identifies you as one of Jehovah’s Witnesses in association with 

Jehovah’s organization?”  

 

The new questions will be used starting with the baptism talks at assemblies and 

conventions begin-  

ning the week of May 13, 2019. Elders should update the two questions on page 

209 in their copies of Organized to Do Jehovah’s Will.  

 

Het verschil in de 2e vraag is dat men slechts met Jehovah's organisatie 

verbonden wordt en niet meer met "Gods door de geest geleide organisatie".  

 

De vraag is wat het Besturende Lichaam hier bedoelt met "Jehovah's organisatie" 

daar er meerdere organisaties worden gebruikt. Zo is er de organisatie die 

bestaat uit de andere schapen + het overblijfsel van de 144.000, maar kan er 

ook slechts alleen het gezalfde overblijfsel bedoeld worden, naast mogelijk wat 

men ook vaak in het gesprek dag en door gebruikt, de Wachttoren-organisatie of 

"het genootschap". Waarschijnlijk bedoelt men nu de "Christelijke Gemeente van 

Jehovah's Getuigen" wat dus een door het WTG gestichte gemeenschap is 

waarin/waarvan zowel gezalfden als niet-gezalfden lidmaatschap hebben zonder 

ook maar iets te zeggen of in te brengen te hebben dan lege briefjes. Alles wordt 

door het Besturende Lichaam (BL) bestuurd in zowel geestelijke zin als in 

organisatorische zin, zo blijkt ook uit de vermeende nieuwe doopvragen die ook 

uit de koker van het BL komen.  

 

https://www.jehovahs-witness.com/topic/6285440945487872/3-2019-new-files-have-arrived
https://www.jehovahs-witness.com/topic/6285440945487872/3-2019-new-files-have-arrived
https://www.docdroid.net/Vrx3fVG/s-147-1905-e-bi-1.pdf
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In een brief aan een zuster in Engeland die uitgesloten wordt, beweert het 

genootschap dat de doop met de doopvragen ook een soort contract is wat men 

afsluit, althans daar gaat het WTG van uit. Door uitsluiting wordt dan het 

contract "ontbonden". 

 

https://www.youtube.com/watch?v=R7CCZX8Hmys 

 

Hierin wordt over "membership" gesproken, "lidmaatschap" dus. Dit terwijl men 

vroeger bij hoog en bij laag volhield dat er geen leden waren en dat de twee 

Amerikaanse genootschappen slechts leden hadden.  

 

In feite zei het Besturende Lichaam in het verleden ook dat het grootste gedeelte 

en de beloften van het NT niet voor de "andere schapen" zijn, doch slechts voor 

de gezalfden. En ook zijn de "andere schapen" geen lid van de bijbelse gemeente 

die volgens hun uitleg slechts bestaat uit de 144.000 gezalfden.  

 

De twee doopvragen die vanaf midden 1985 golden:  

 

De twee doopvragen:  

1. Heb je op grond van het slachtoffer van Jezus Christus berouw van je zonden 

en heb je je aan Jehovah opgedragen om zijn wil te doen?  

 

2. Begrijp je dat je opdracht en doop je identificeren als een van Jehovah’s 

Getuigen, verbonden met Gods door de geest geleide organisatie?  

 

Groet,  

Elle 

 

 

Dag RAM,  

 

De doop bij de JG is inderdaad een zeer vreemde doop, niet wat de manier 

waarop betreft, maar de inhoud van wat men moet geloven om gedoopt te 

kunnen worden, en dan is het ook nog zo dat men NIET "in Christus" wordt 

gedoopt zoals dat in het NT toch met koeien van letters staat. Bij de JG moet 

men wachten tot er eventueel iemand anders van de zogenoemde 144.000 

afvallig wordt om "in Christus" gedoopt/overgezet te kunnen worden en te 

ontvangen wat Christus had ontvangen. De JG geloven immers dat het grootste 

gedeelte van het NT niet voor hen geschreven is en ook niet aan hen is gericht!! 

Het boekje "Ware vrede en zekerheid-uit welke bron", uitgave 1973, op blz. 67, 

par. 21, zegt: "Een ieder die de christelijke Griekse Geschriften leest, kan 

gemakkelijk zien dat de hoop die vanaf de pinksterdag in 33 GT aan 

https://www.youtube.com/watch?v=R7CCZX8Hmys
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gelovigen in het vooruitzicht werd gesteld, de hoop was om met Jezus 

Christus aan aandeel te hebben aan zijn Koninkrijksregering in de 

hemel. - 2 Tim. 2:12; Hebr. 3:1; 1 Petr. 1:3,4."  

 

En tevens is Jezus volgens de leer ook niet de middelaar van de meeste JG, maar 

slechts voor de gezalfden in een verbondsverhouding in het nieuwe verbond. Als 

je kijkt wat de inhoud van het nieuwe verbond is, dan is dit dat men naast volk 

van God de zonden vergeven krijgt. Jezus' lichaam en bloed was juist het offer 

wat dat mogelijk maakte. En om te TONEN dat men daarin geloofde, werd het 

gebruiken van het ongezuurde brood en de vrucht van de wijnstok tijdens het 

Avondmaal de uitdrukking van dat geloof, en tevens de verkondiging er van 

totdat Jezus zou komen (1 Kor. 11:23-27). Dat men daar in Korinthe het 

Liefdemaal en het Avondmaal wat daaraan gekoppeld was, op een verkeerde 

manier vierde (ieder voor zich), was al erg genoeg en was een onwaardige wijze 

waardoor men zichzelf een oordeel at en dronk omdat men geen rekening met 

de anderen hield die niets hadden en aangewezen waren op dat Liefdemaal 

waarbij tevens het Avondmaal werd gehouden.  

 

Voor de JG is Jezus slechts de middelaar in het gebed en zijn ze volgens de JG-

leer in geen enkel verbond met God opgenomen, en daarom afhankelijk van "de 

gezalfde klasse" voor alles, en nu in het bijzonder slechts van de 8 leden van het 

Besturende Lichaam die zichzelf al hebben bestempeld als zijnde "getrouw en 

beleidvol", terwijl er nog helemaal geen eindoordeel is geweest om dat door 

Jezus te laten bevestigen!  

 

Het is net alsof ze leerlingen in een klas zijn waarvan de meester niets te zeggen 

heeft en dat de leerlingen uitmaken wie de beste cijfers heeft, en dat zijn op dit 

moment dus die 8 leden van het BL.  

 

Maar goed, zo is het nu eenmaal, jammer genoeg. Ik hoop en bid dat men "de 

ogen beter open krijgt" en beseft dat dingen heel anders kunnen zijn dan hoe ze 

door deze 8 leden van het BL worden voorgesteld.  

 

Hartelijke groet,  

Elle  

 

 

Dag JOOP,  

 

Als je in Handelingen 2:38 en context de manier ziet, dus voor Joodse gelovigen 

die al in JHWH geloofden, eerst bekering en Christus aanvaarden en dan gedoopt 

worden IN water om heilige geest te ontvangen die beloofd was. Met de 

Ethiopische eunuch die ook al in JHWH geloofde, was het ook slechts een uitleg 

over Jezus die hem tot de doop bracht (Hand. 8:26-40).  
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De mensen uit de volken moesten eerst tot geloof komen in JHWH en tevens in 

Jezus en in de belofte dat zij de geest zouden ontvangen bij hun doop.  

 

De doop in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige geest was een opdracht 

aan de apostelen (apostel betekent uitgezondene of zendeling) en was betrokken 

bij de bekering van de mensen uit de overige volken die noch God de Vader, 

noch Jezus als de Christus, noch de werking van de heilige geest kenden. Ze 

moesten kennelijk daarin onderwezen worden naast het overige wat Jezus aan 

de apostelen had geleerd (Mat. 28:18-20). Paulus zegt ook nog dat zijn prediking 

aan de Korinthiërs in de 1e plaats nogal summier was, nl. in 1 Kor. 1:23-24 en 

context een gekruisigde of een aan het hout gehangen Christus die voor Joden 

een aanstoot was en voor de volkeren een dwaasheid, maar voor die "geroepen 

zijn" uit zowel de Joden als de volken (anders gezegd zij die in aanraking 

kwamen met de prediking der apostelen en daarin gingen geloven), Joden zowel 

als Grieken de Christus waarin de kracht en de wijsheid van God tot uitdrukking 

was gebracht.  

 

Wanneer men verder wou gaan met het geloof, dan ging Paulus zowel in het 

openbaar als binnenshuis verder met het uitleggen van de leer van en over God 

en Jezus als zijnde de Christus van God en het koninkrijk/koningschap en tevens 

het verlosser zijn van Jezus (Hand. 20:24-27).  

 

Dus heel anders dan hoe het bij de JG te werk gaat in organisatorische zin. Toen 

was er slechts de gezalfde christelijke gemeente, maar de JG-leiding heeft er 

voor gezorgd dat men bij de JG nu gelooft in 2 verschillende groepen, de ene 

kleine groep gezalfden voor de hemel en de rest die niets met de geest hebben, 

voor de aarde.  

 

Misschien raar, maar ik ben ook drie keer gedoopt. Eerst in een badkuip in begin 

1957 (ik was toen in maart 12 jaar en zou in mei 13 worden) in de 

Koninkrijkszaal in Vlissingen. Daarna twee jaar later in (in 1959 toen ik 15 was) 

in Doorwerth of Doorwerd in een zwembad tijdens het congres in Arnhem (ik was 

niet zeker of mijn doop in 1957 wel goed was, en er was nieuw licht gekomen in 

die tussentijd dat men "overnieuw gedoopt" kon en mocht worden, dus heb ik 

dat gedaan), en op 9 febr. 1986 (3 jaar na mijn vertrek bij de JG) ben ik dan 

eindelijk ECHT bij m'n volle verstand "in Christus" gedoopt (Gal. 3:26-29), ook 

door onderdompeling, maar zonder lid te worden van een door mensen 

opgerichte en ingerichte "georganiseerde religie" en denominatie zoals de JG wél 

zijn en zeggen te zijn. Dus toen ben ik pas "in Christus" gedoopt, iets wat bij de 

2 vorige dopen niet het geval was en bij de meeste JG al helemaal niet volgens 

de JG-leer.  

 

De doop "in Christus" van zowel Rom. 6:1-14 en Gal. 3:26-29 geldt bij de JG 

slechts voor de gezalfden, zoals in het rode boek "Eeuwig Leven in de Vrijheid 

van de Zonen Gods" naar voren komt (nog steeds in mijn bezit, ook als bewijs 

dat dit de leer is bij de JG, al zijn de meesten zich helemaal niet bewust van deze 
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leer en de gevolgen daarvan voor hen), geschreven door de toenmalige vice-

president van het WTG, Frederick William Franz.  

 

Ik geloof dat ieder die zowel Jehovah God als Jezus "aanneemt" en zich laat 

dopen om "op naam van Christus" te komen zodat door Christus' offer de zonden 

vergeven kunnen worden volgens het Nieuwe Verbond waarvan het bloed van 

Christus het bloed van dat verbond was waardoor het in functie trad, deelhebber 

wordt van de beloften van dat nieuwe verbond, nl. dat men bij het volk van God 

hoort en vergeving van zonden ontvangt, en dat Gods wetten in het hart worden 

gegrift en niet meer op stenen tafelen.  

 

De inhoud van het nieuwe verbond staat in Jer. 31:33-34, hetgeen in b.v. Hebr. 

8 en 10 wordt geciteerd en van toepassing wordt gebracht op zowel christenen 

uit de Joden als op christenen uit de overige volken en allen ontvangen 

hetzelfde, ook de oude getrouwen van de grote wolk van getuigen (Hebr. 11:39-

40 en vele, vele andere Schriftplaatsen!).  

 

Groetjes,  

Elle 

 

 

 

Dag Pucka,  

 

Toen Jezus zijn opdracht tot het dopen van leerlingen gaf, wat NA zijn 

opstanding was, was de wet al vervuld op het kruis en gold de wet, anders 

gezegd de onderwijzing van de gezalfde Jezus.  

 

Er was volgens mij dus een tijd vóór de dood en opstanding van Jezus (de wet 

van Mozes gold toen nog) en een tijd ná de dood en opstanding van Jezus. Toen 

was de veroordeling van de wet weggespoeld door het verzoenende bloed van 

Jezus. Maar voor degenen die niet in het geen Jezus had bewerkstelligd, wilden 

geloven, bleef de veroordeling. Dat blijkt volgens mij uit Joh. 3:14-21 en 34-36.  

 

Ook Paulus spreekt in Gal. 4:21-5:1 over het verschil, en ook over het feit dat de 

mensen die onder nog onder de wet van Mozes wilden blijven, of weer tot die 

wet terugkeerden zoals dat bij de Galaten het geval was, dat zulke gelovigen nog 

in slavernij waren en niet vrij.  

 

Maar opnieuw, voor wat het waard is …..  

 

Groetjes,  

Elle 
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Dag Pucka,  

 

Zoals ik het begrijp is de doop op zichzelf inderdaad geen "afwassing van 

zonden" want het is water, dit terwijl in 1 Joh. 1:7 staat dat het bloed van Jezus 

ons reinigt van alle zonde, met natuurlijk als voorwaarde dat men wél in de 

verzoenende waarde van het bloed van Jezus dient te geloven (Op. 1:5b). En het 

geloven daarin wordt door de doop in water gesymboliseerd en geïllustreerd naar 

mijn mening.  

 

En daarbij is dan ook het Avondmaal van belang, want door het gebruiken van 

het Avondmaal wordt datzelfde geloof in zowel de dood als in de opstanding van 

Jezus uit het graf ook getoond.  

 

Het gebruiken van het Avondmaal is door de JG-leiding zodanig verdoezeld dat 

de JG zijn gaan geloven dat het te maken heeft met een speciale klasse van 

supergelovigen en speciale priesters die gaan hemelen, dit terwijl het eten en 

drinken van het Avondmaal een geloofsdaad is ten aanschouwen van Jehovah 

God, Jezus Christus, de engelen, de gelovigen en de ongelovigen waarbij en 

waarmee men laat zien en niet alleen in woorden, maar in daden dat men gelooft 

in Jezus' sterven en opstaan en in de voorwaarden en de beloften van het nieuwe 

verbond waarvan Jezus de middelaar is tussen God en mensen in de verzoening.  

 

Men verkondigt door het ondergaan van de doop in water en door het gebruiken 

van het Avondmaal dat men het ook echt gelooft dat Jezus zowel gestorven is als 

opgestaan uit de dood.  

 

Het is zelfs zo volgens Paulus dat als men NIET GELOOFT in de opstanding van 

Jezus, dat het geloof dan zonder inhoud is. Niet voor niets maakt Paulus van de 

opstanding van Jezus een zeer groot punt in zijn brief aan Korinthe (1 Kor. 15:1-

22) en vanaf vers 23 tot het eind van het hoofdstuk wat de gevolgen en het 

resultaat is van de opstanding van Jezus, nl. dat Jezus de mensen zal laten 

opstaan als hij komt voor het laatste oordeel op de oordeelsdag of laatste dag.  

 

Ook is het resultaat van de opstanding dat Jezus als koning regeert te midden en 

terwijl er vijanden zijn die moeten worden geëlimineerd/vernietigd en dat de 

laatste vijand, de dood, wordt geëlimineerd/vernietigd door de opstanding van 

de doden uit de dood en de hades en de zee, en dat de gelovigen in die 

opstanding ten eeuwige/aionisch leven worden opgewekt met onsterfelijkheid en 

onvergankelijkheid, en waarbij volgens Paulus in Rom. 8:18-24 ook de overige 

aardse schepping wordt bevrijd van de slavernij aan het verderf wat door de 

zondeval is veroorzaakt.  

 

Het zit zo mooi in elkaar dat het verbluffend eenvoudig is voor een doordenker, 

naar mijn mening .  
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Groetjes,  

Elle 


