
AFDELING II: GESKIEDENIS 

HOOFSTUK4: GESKIEDENIS VAN DIE WAGTORING-ORGANISASIE 

4.1 INLEIDING 

Daar is reeds in hoofstuk 3 vasgestel <lat die Jebovab-getuies voldoen aan al die 

kenmerke van 'n kulte en die se beheer oor hulle lede soos in boofstuk 2 uiteengesit. 

Die Jehovah-getuies oefen hierdie bebeer oor bulle lede uit deur aanspraak daarop te 

maak <lat God deur Jesus Christus ten voile in beheer van die Wagtoring-organisasie is 

en daarom absolute geboorsaamheid van gelowiges aan hierdie organisasie eis 

(Wagtoring, 15/12/1972:755). 

Die doe! van bierdie afdeling is om te kyk of die geskiedenis van die Jehovab-getuies 

bulle aanspraak <lat die organisasie deur God bebeer word bevestig of weerspreek. Om 

hierop 'n antwoord te vind, word in hierdie boofstuk stilgestaan by die geskiedenis van 

die organisasie self, en in die volgende hoofstuk by die geskiedenis van die profesiee en 

leerstellings van die organisasie. 

Om geloofwaardig te wees <lat bulle die een en enigste organisasie van God is en direk 

deur Hom beheer en bestuur word, kan die Jehovah-getuies een van twee aansprake 

maak ten opsigte van wanneer hulle dan sou ontstaan het. Hulle kan 6f probeer aantoon 

<lat hulle van die begin van die menslike geskiedenis af die organisasie van God was, 6f 

hulle kan voorgee <lat God iewers in die geskiedenis ingegryp bet en uit die warboel van 

godsdienstige organisasies wat bestaan bet aan hulle die titel God se organisasie gegee 

het, en hulle van toe af ten voile bebeer. Dit wil voorkom asof die Jebovah-getuies beide 

hierdie opsies neem deur aan die een kant te beweer <lat die gelowige Abel die eerste 

Jehovah-getuie was (vgl. 4.2.2) en aan die antler kant le verkondig <lat God hulle 

organisasie in 1919 tussen al die valse godsdienstige organisasies uitgekies bet (WTBTS, 

1973:394). 

Eers word die rede vir en die regverdigbaarheid van die organisasie se aanspraak <lat 

hulle geskiedenis teruggevoer kan word na die begin van die geskiedenis van die 

mensdom af geweeg. Daarna word na die geskiedenis van die organisasie aan die hand 

van hulle eerste vier leiers gekyk. Daar word onder andere gekyk na die invloed wat die 

onderskeie leiers in hulle termyne op die gedagtes, optrede en ontwikkeling van die 

organisasie uitgeoefen het. Dit is tipies van kultes om een of meer sterk leiers slaafs na 

te volg (vgl. 2.3.2), omdat die aanspraak van die leiers geglo word <lat God deur bulle 
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met die lede kommunikeer. Die geskiedenis van die Wagtoring-organisasie moet ook 

hieraan gemeet word. 

By die behandeling van elk van die vier leiers en die geskiedenis van die organisasie 

gedurende hulle leierstermyne, word ook telkens ingegaan op die geskiedenis van die 

organisasie in die onderskeie periodes in Suid-Afrika. Hierna word die geskiedenis van 

die name van die organisasie en die redes vir die huidige naam bespreek. 

Aan die einde van die hoofstuk word 'n samevatting van die gevolgtrekkings wat telkens 

gemaak is gegee, om so te antwoord op die vraag of die geskiedenis van die Wagtoring

organisasie ook daarop wys dat hulle 'n kulte is of nie. 

4.2 AANSPRAKE OP 'N EEU-OUE GESKIEDENIS 

4.2.1 INLEIDEND 

Die Jehovah-getuies maak daarop aanspraak dat hulle die enigste ware godsdiensgroep 

is (Wagtoring, 01/08/1960:462). Maar dit bring vir hulle 'n probleem mee. Terwyl die 

wereld al eeue oud is, is hulle groep net meer as honderd jaar gelede gestig. Die 

organisasie besef dat 'n bewering dat daar geen ware gelowiges op hierdie aarde was tot 

skuins voor die aanbreek van die twintigste eeu nie, nie byval sou vind nie en ook die 

Skrifgedeeltes waarop hulle hulle beroep ongeldig sou maak. Hoewel hulle vandag hulle 

lede leer dat net hulle ware gelowiges is, kan dieselfde eksklusiwiteit dus nie ten opsigte 

van die eeue voor die stigting van die organisasie in die vorige eeu gehandhaaf word nie. 

As hulle hulle geskiedenis op 'n manier kan terugtrek tot by die eerste gelowiges 

waarvan die Bybel melding maak, sal hulle daardeur hulle aanspraak kan versterk dat 

hulle die een en enigste ware godsdiensgroep is. 

4.2.2 DIE OUDSTE GODSDIENSTIGE GROEP? 

4.2.2.1 Stand punt van die Jchovah-gctuics 

Volgens die leerstellings van die Wagtoring-organisasie het God Adam en Eva nie 

vergewe vir die sondeval nie (WTDTS, 198Sa:281-283). Daarby was hulle eersgeborene, 

Kain, 'n moordenaar. Hulle tweede seun, Abel, was wel Godvresend. Die organisasie 

probeer dan aantoon dat hy die eerste Jehovah-getuie was. In die boek Jelrovalr's 

Witnesses i11 tire Divine Purpose (WTDTS, 1959:8) maak die organisasie die volgende 
Stelling: "Die Jehovah-getuies is die heel oudste godsdienstige groep van aanbidders van 
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die ware God, die mense wie se geskiedenis verder teruggaan as enige godsdienstige 

denominasie van die Christendom, of selfs van die Jodedom." /\s rede vir hicrdie 

aanspraak word dan bewcer dat Abel reeds al 'n Jehovah-getuie was, "die eerste van 'n 

hele onafgebroke lyn van Getuies". 

As bewys dat Abel dee! van die "godsdienstige groep" genaamd "Jchovah-getuies" was, 

word Hebreers 11:4 aangehaal, waar volgens hierdie publikasie van die Jchovah-getuies 

na Abel as 'n Getuie (by implikasie 'n Jehovah-gctuie) vcrwys word (WTI3TS, 1959:8). 

In werklikheid Jui Hebreers 11:4 soos volg: "Deur die geloof bet Abel 'n beter offer aan 

God gebring as Kain, waardeur by getuienis ontvang bet dat by regverdig was, omdat 

God oor sy gawes getuienis gegee bet; en dcur dieselfde gcloof spreck hy nog nadat hy 

dood is." 

Hebreers 11:4 word ook in een van die organisasie se heel nuutste publikasies (WTBTS, 

1990a:349) aangehaal om te bewys dat Abel "die ecrste getuie van Jehovah en die 

voorloper van 'n lang lyn getuies" was. Daarby word beweer dat hy die eerste martelaar 

was, wat beteken dat by deur sy dood GETUIG bet. Dit word beskou as 'n verdere 

bewys dat hy 'n Jehovah-getuie was. 

4.2.2.2 Stand punt van die Jehovah-getuies geweeg 

Die motivering wat die organisasie gee vir die beskouing dat hulle die oudste 

godsdienstige groep is, gaan nie op nie en wel om die volgende redes. 

Die organisasie beweer dat Hebreers 11 na /\bel as 'n Getuie verwys en maak daaruit 

die afleiding dat hy 'n Jehovah-getuie was. Tog noem Hebreers 11 Abel nie 'n Getuie 

nie. Dit is God wat daar getuig oor Abel se regverdigheid. 

Hebreers se ook nie dat Abel die eerste lid was van die "godsdienstige groep" genaamd 

"Jehovah-getuies" nie. Hier is geen sprake, soos tewens ook nie op enige ander plek in 

die Bybel, van so 'n godsdienstige organisasie nie. Want selfs al se God later vir Israel 

dat hulle Sy getuies is (Jes. 43:10), maak dit hulle net so min dee! van die godsdienstige 

groep genaamd "Jehovah-getuies", as wat telkens waar die Bybel na die gelowiges as 

"kinders van God" verwys (bv. Rom. 8:14-19), dit daardie gelowiges lid maak van die 

godsdienstige groep genaamd "Children of God".1 

As Hebreers 11:4 wel 'n bewys sou wees dat Abel 'n Jehovah-getuie is omdat daar van 

"getuienis" sprake is, moet die organisasie konsekwent wees en oral waar van "getuies" 

en "getuienis" in die Bybel sprake is, dit op hulle organisasie toepas. I-Julie doen <lit we! 

wanneer dit hulle pas, byvoorbeeld dcur op grond van Johannes 18:37 en Openbaring 

120 



1:5 te beweer dat Jesus 'n lid van die Jehovah-getuies is (WfBTS, 1959:9). Verse soos 

Matteus 26:60-61 wat praat van "baie valse getuies" en "twee valse getuies" sou, as die 

organisasie konsekwent wou wees, ook op Jehovah-getuies moes dui. Ook sou hierdie 

onverantwoordelike eksegetiese omgang met die Skrif beteken dat Stefanus, die man 

"vol van die Heilige Gees", deur Jehovah-getuies gestenig is (Hand. 7:58-59): "En hulle 

het horn buitekant die stad uitgewerp en horn gestenig; en die getuies het hulle klere 

neergele by die voete van 'n jongman met die naam van Saulus. En hulle het Stefanus 

gestenig ... " 

Die feit dat Abel 'n martelaar was, bewys ook nie dat hy 'n lid van die organisasie van 
Jehovah-getuies was nie. As die organisasie konsekwent wil wees, sou hulle dan alma! 

wat al in die geskiedenis gemartel is vir hulle geloof as Jehovah-getuies moes beskryf, 

waaronder al die Christene wat die afgelope eeu onder kommunistiese regerings gely en 

gesterf het. 

Dit is duidelik dat die organisasie enigiets sal doen om sy aanspraak te beskerm dat hy 

die enigste ware godsdienstige groep is - selfs al sou dit beteken dat mense wat lank voor 

die ontstaan van hierdie groep geleef het ook as sogenaamde lede beskryf moet word. 

Die organisasie het nog 'n verdere probleem met hulle herinterpretasie van die 

geskiedenis, naamlik dat daar geen Jehovah-getuie-organisasie bestaan het in die bykans 

18 eeue tussen die afsluiting van die Nuwe Testament en die totstandkoming van hulle 

organisasie in die vorige eeu nie. 

4.2.3 VAN PAULUS TOT RUSSELL 

Soos bykans alle antler kultegroepe (vgl. 2.8.3) sien die Jehovah-getuies hulle stigting in 

die vorige eeu as 'n herstigting van die ware kerk. In die boek Jehovah's Witnesses in the 

Divine Purpose (WTBTS, 1959:9-10) erken die Wagtoring-organisasie dat daar 'n lang 

gaping is tussen die eerste Christene en vandag. Reeds in die tweede eeu na Christus het 
die Christene opgehou om Jehovah-getuies te wees. Eers aan die einde van die vorige 

eeu het "Jehovah" weer Sy "getuies" sogenaamd laat herleef. Dat die organisasie sy 

werksaamhede vandag nog sien as die voortsetting van Paulus se verkondigingswerk, 

blyk duidelik uit Die Wagtoring van 01/01/1989 (p. 12) waarvolgens Jehovah-getuies in 

die twintigste eeu die werk sal voltooi wat deur Paulus in die eerste eeu begin is. 

Hierdie herstigtingsleer van die Jehovah-getuies is egter in stryd met wat die Here Jesus 

self se, naamlik dat Sy kerk sal bly voortbestaan tot by die voleinding (vgl. Spykman, 

1992:430-433). In Matteus 16:18 se Jesus dat "die poorte van die doderyk" nooit Sy kerk 
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sal oorweldig nic, en in Matteus 28:20 dat Hy "al die dac tot aan die voleinding van die 

wereld" met Sy nuutgestigte kcrk sal wees. 

4.2.4 SAMEVAITENDE GEVOLGTREKKING 

Hoewel die Jehovah-getuies daarop aanspraak maak dat hulle organisasie se 

geskiedenis teruggevoer kan word tot by Adam en Eva se seun Abel, en vandaar tot by 

hulle eerste president, Russell, is daar niks wat hierdie aanspraak van die organisasie 

ondersteun nie. Selfs die Skrifgedeeltes wat die organisasic aangee tcr stawing van hullc 

aanspraak, se nie eers naastcnby <lit wat die organisasie daaraan toedig nie. Die Skrif 

praat ook nie van 'n herstigting van God sc organisasie nie, maar wel dat die kerk van 

God geen herstigting nodig sal he nie, aangesien Jesus Christus self sal toesien dat dit "al 

die dae tot aan die voleinding van die wereld" (Matt. 28:20) sal bly voortbestaan, en dat 

<lit nooit oorweldig sal word deur "die poorte van die doderyk" nie (Matt. 16:18). 

Om hulle organisasie as die oudste godsdienstige groep te beskryf, is nie net onjuis nie. 

Die Wagtoring-organisasie openbaar daardeur ook een van die eienskappe van 'n kulte 

soos bespreek in hoofstuk 2 (2.8.3), naamlik <lat hulle die gcskiedenis probeer beheer 

ter wille van hulle eie voordeel en invloed op hulle lede. Die eintlike geskiedenis van 

hierdie organisasie begin eers by Charles Taze Russell in die vorige eeu. 

4.3 DIE RUSSELL-ERA 

4.3.1 !NLE/DEND 

Die !ewe en werk van die Wagtoring-organisasie se stigter, C.T. Russell, en sy invloed op 

die werksaamhede en groei van die organisasie word bier bespreek. Dit word gedoen 

sodat 'n gevolgtrekking gemaak kan word oor of die organisasie werklik deur God begin 

is as 'n ingryping in die geskiedenis, om na 18 eeue van dwaling weer die ware geloof te 

vestig, en of die organisasie 'n menseskepping is. Daar word dan veral klem gcle op die 

wyse waarop dinge gedoen is en wat dit impliseer oor die ware oorsprong van hierdie 

groep. Onderskryf die stigtingsjare die aanspraak dat die organisasie God se organisasie 

is, of bewys dit dat hulle 'n kulte is wat God en die Bybel "beheer" ter wille van absolute 

seggenskap oor hulle le de (vgl. 2.9 & 2.11 )? 
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4.3.2 BEGINJARE 

Charles Taze Russell is op 16/02/1858 te Allegheny City (later deel van Pittsburgh), 

Pennsilvanie, in die VSA gebore (WTBTS, 1959:17). Sy ouers was Presbiteriaans. As 

tiener s\uit hy aan by die "Congregational Church". Hieraan sou hy nie lank behoort nie, 

want as jongman kom hy onder die invloed van die Adventiste. Die name van Adventiste 

soos George Storr, H.B. Rice, Jonas Wendell en N.H. Barbour word veral genoem as 

mense wat 'n groot invloed gehad het op die sienings van die jong Russell (WTBTS, 

1959:14-19). Hierdie Adventiste was bekend daarvoor dat hulle op grond van hulle 

kronologiee allerhande voorspellings gemaak het vir wanneer die wederkoms van 

Christus sou wees, wat dan telkens nie gerealiseer het nie. 

Van 1870 tot 1875 is Russell lid van 'n klein Bybelstudiegroep van ses jongmense wat 

saam dinge wat vir hulle onduidelik is probeer uitpluis. Daar is veral ingegaan op hoe 

die wederkoms van Christus sou plaasvind, na aanleiding van al die voorspellings wat 

nie bewaarheid is nie (WTBTS, 1974:35-36). Die antwoord wat Russell hierop kry, in 

aansluiting by die Adventis Barbour met wie hy in 1876 kennis maak, is dat Christus se 

wederkoms onsigbaar was. In 1877 gee hulle gesamentlik 'n boek genaamd Three 

Worlds, and tlie Harvest of this World uit, waarin beweer word dat die Adventistiese 

voorspelling dat Christus in 1873/74 sou kom korrek was, maar dat Hy, anders as wat 

die Adventiste verwag bet, onsigbaar gekom het (WTBTS, 1974:37). 

Tog laat dit die twee vriende nie ontsnap uit die greep van valse voorspellings nie, 

aangesien hulle self ook voorspel dat die gelowiges wat op die aarde lewe in 1878 

weggeraap sal word om vir altyd met die Here in die hemel te wees. Dit gebeur egter nie 

en Russell en Barbour se paadjies begin uitmekaar gaan (WTBTS, 1959:19-21). 

In Julie 1879 begin Russell sy eie tydskrif uitgee, naamlik Zion's Watch Tower and 

Herald of Christ's Prese11ce (WTBTS, 1974:38). Uit die voile titel van die Wagtoring

tydskrif is dit duidelik dat Russell geleer bet dat Christus se wederkoms, oftewel Sy 
teenwoordigheid soos Die Wagtoring dit beskryf, toe reeds plaasgevind het. Latere jare 
sou die organisasie hierdie leerstelling wysig om te leer dat Jesus se "teenwoordigheid" 

eers in 1914 plaasgevind bet. 

Die eerste oplaag van Russell se tydskrif het uit 6000 kopiee bestaan. Van die begin af 

tot vandag toe, word Die Wagtoring (soos dit vandag bekend staan) beskryf en deur die 

lede van die organisasie beskou as die kanaal waardeur God Sy wil aan die mens 

openbaar. Daarom sicn die Wagtoring-organisasie 1879 as 'n keerpunt in hulle werk 
(WTDTS, 1959:22). 
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Dit is interessant <lat <lit wat in Die Wagtoring geskryf is van sy ontstaan tot vandag toe 

gesien word as "openbaring van die goddelike wil" (WTBTS, 1959:22), <lit wil se ook 

Russell en sy medewerkers se uitspraak <lat Christus se onsigbare geestelike 

aanwesigheid reeds in 1874 begin het, en <lat Hy in 1914 al die lede as Sy bruid in Gods 

koninkryk sou opneem. Tog het <lit nie gebeur nie. 

Vandag Jeer dieselfde Wagtoring dat Jesus se teenwoordigheid eers in 1914 begin het 

(vgl. 5.4.4). Tegelyk word dus beweer <lat Die Wagtoring die kanaal is wat die onfeilbare 

God gebruik, en gese dat daar foute gemaak is op grond van verkeerde verwagtinge van 

mense. Altwee is nie moontlik nie. Of God openbaar Hom deur Die Wagtoring, (if Die 

Wagtoring is menslike spekulasies. Die weersprekings daarin bewys dat laasgenoemde 

die geval is. 

4.3.3 RUSSELL DIE SAKEMAN 

Russell se ma is oorlede toe hy nege jaar oud was. Die gevolg daarvan was dat hy baie 

tyd saam met sy pa in laasgenoemde se besigheid deurgebring het (WTBTS, 1959:17). 

Op vyftien maak sy pa hom vennoot in die besigheid en daar volg 'n klompie 

uitbreidings wat daarop dui <lat Russell 'n goeie sakebrein gehad het. Met sy uittrede uit 

die besigheid om voltyds met sy verkondigingswerk aan te gaan, ontvang Russell vir sy 

aandeel in die besigheid die vir destyds geweldige bedrag van meer as 'n kwartmiljoen 

dollar. Dit het hom genoeg kapitaal gegee om sy nuwe besigheid, sy godsdienstige 

organisasie, op die been te bring. 

Hoewel op 'n heeltemal ander terrein, het Russell steeds sy sakevernuf en 

besigheidsmetodes bly toepas. Om mee te begin het hy werkers nodig gehad om sy 

organisasie uit te brei. In 1881 was sy groepie maar skaars 100 sterk. Daarom skryf hy 'n 

artikel in Die Wagtoring van 04/1881 met die opskrif "Wanted 1000 Preachers" (WTBTS, 

1974:39). Hierdie mense se taak sou dan wees om uit te gaan, lede te werf, en veral 

intekenare op Die Wagtoring te vind. Van daardie tyd tot vandag toe, is die verkoop van 

Die Wagtoring en ander publikasies een van die belangrikste (indien nie die belangrikste 

nie) wyses van inkomste vir die organisasie. 

Russell het nie net by die verkoop van Die Wagtoring gebly nie. Hy het ook 'n reeks 

boeke geskryf, destyds bekend as Millennial Dawn en later as Studies in the Scriptures 

(WTBTS, 1974:40-41). Om die verkope van hierdie boeke te stimuleer, het Russell 

aanmatigende uitsprake gemaak, selfs ten koste van die Bybel. So verklaar Die 

Wagtoring van 15/09/1910 (p. 298) dat dit bclangriker is om die reeks boeke Studies in 

the Scriptures te besit en te lees as om die Bybel te bestudeer. Hiervolgens kan 'n mens 
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nooit in die lig wees as jy net die Bybel lees nie, maar eindig jy in die duisternis. As 'n 

mens egter net Studies in the Scriptures lees en niks uit die Bybel nie, sal jy in die lig 

wees, omdat jy die lig van (Russell se siening van) die Skrif het. 

Russell se sakevernuf het horn nie net by hierdie minagting van die Woord van God 
uitgebring nie, maar hy het ook misleidende taktieke gebruik om geld in te bring. Martin 

(1992:40) wys daarop dat Russell in Die Wagtoring koringsaad teen $1.00 vir 'n pond te 
koop aangebied het. Hierdie koring is "Miracle Wheat" genoem, en daar is beweer dat 
dit vyf keer meer sou produseer as enige ander soort koring. Lede is aangemoedig om 
hierdie koringsaad te koop en so hulle organisasie te ondersteun. Die koerant The 

Brooklyn Daily Eagle het hiervan te hore gekom en dit beskryf as niks anders as 'n 

geldmaakskema nie. Daar het ook 'n spotprent verskyn van die "Pastor" en sy "Miracle 
Wheat". Russell het hierop 'n saak van $100 000 skadevergoeding by die hof aanhangig 

gemaak. Die koring is deur staatsdepartemente ondersoek, wat bevind het dat die 
"Miracle Wheat" maar van 'n swak gehalte was. Russell se bewerings oor die wonderlike 
opbrengs wat dit sou !ewer was dus leuens, met die gevolg dat die Eagle die hofsaak in 
Januarie 1913 gewen het.2 

Hierdie bedrog is nog meer skreiend as besef word dat Russell op tien na al 1000 
aandele in die Wagtoring-organisasie besit het. Martin (1992:40) wys daarop dat geld vir 

die organisasie dus geld vir Russell beteken het. Tot vandag toe nog hou die organisasie 
egter vol dat hierdie saad besonders was (WTBTS, 1974:70-71). 

Dit was nie al onwaarheid wat Russell gebruik het om sy organisasie uit te brei nie. 
Voor sy buitelandse toer het hy in verskillende Amerikaanse koerante advertensiespasie 

gekoop. Soos sy toer aangegaan het, is toesprake wat hy in die buiteland sou gehou het 

en die goeie reaksie waarmee dit ontvang sou wees in die spasies gepubliseer. Hienlie 
toesprake het egter in werklikheid nooit plaasgevind nie, maar was net 'n 

propagandaslenter. 

Weereens was dit The Brooklyn Daily Eagle wat die skandaal oopgevlek het. In die 

uitgawe van 19/02/1912 (p. 18) verskyn 'n artikel onder die opskrif Pastor Russell's 

Imaginary Sermons - Printed Reports of Addresses in Foreign Lands that He Never Made -

One at Hawaii, a Sample.3 Die Eagle haal dan een van hierdie advertensies aan wat soos 

volg begin: "Honolulu Hawaiian Islands: The International Bible Students Committee 
on Foreign Mission investigation stopped at Honolulu and made observations. Pastor 
Russell, Chairman of the Committee, delivered a public address. He had a large 
audience and attentive hearing." Dan volg die preek wat na bewering gelewer is. Die 
Eagle het die saak nagevors en vasgestel dat Russell geen preek of toespraak gehou het 
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gedurende die paar uur wat sy skip by llonolulu gestop het om hrandstof (kole) in te 

neem nie.4 

Russell het die beherende aandeel in die Wagtoring-organisasie gehad. Hy het sy 

sakevernuf ingespan om sy organisasie te laat groei, die beeld daarvan te bou en geld 

daarvoor in te bring, al was dit ten koste van die waarheid. Hy sou ook ander metodes 

gebruik om lede te werf, veral die voorspellings <lat die einde van hierdie wereld in 1914 

sou aanbreek (vgl. 5.4.4 & 5.4.5). 

Ondertussen het daar antler probleme vir Russell ontstaan. Sy gebrek aan teologiese 

opleiding en kennis van die grondtale van die Bybel is uitgewys, en sy vrou het horn 

verlaat. 

4.3.4 "PASTOR" RUSSELL 

Yir 'n man wat op 14 al die skool verlaat het en geen teologiese opleiding gehad het nie, 

was Russell buitengewoon uitgesproke. Hy het verkondig <lat geen mens die Bybel 

sonder sy interpretasie daarvan kan verstaan nie (Wagtori11g, 15/09/1910:298). Alie 

wetenskaplikes en kenners van die 13ybel se uitleg daarvan is dus verkeerd. Die 

waarheid is net by Russell te vinde. 

In Junie 1912 puhliseer J.J. Ross, predikant van die James Street Baptist Church, 

Hamilton, Ontario, 'n pamflet getitel Some Facts about the Self-Styled 'Pastor' Charles T. 

Russell (Martin, 1992:42-45). Hierin verklaar Ross dat Russell 'n selfaangestelde 

prediker is met geen hoere skolastiese of teologiese opleiding nie, en selfs nie eers 'n 

bruikbare kennis van die oorspronklike tale waarin die Bybel geskryf is of van Latyn nie. 

Russell, met die hulp van die organisasie se regsverteenwoordiger en latere president, 

J.F. Rutherford, maak daarop 'n saak van naamskending teen Ross aanhangig. 

In die hofsaak wat volg, ontken Russell onder eed hierdie aantygings van Ross. Al wat 

volgens horn 'n mate van waarheid bevat, is Ross se verwysing na die "Miracle Wheat 

Scandal". In die hof blyk <lit egter gou dat Ross gelyk gehad het ten opsigte van Russell 

se gebrekkige opleiding en <lat Russell se ontkenning onder eed voor God van dit wat 

Ross gese het, vals was. Russell moes erken <lat hy net sewe jaar skoolgegaan het en dus 

geen hoere skolastiese of teologiese opleiding gehad het nie (Martin, 1992:43). 

Russell het egter volgehou <lat hy 'n praktiese kennis van die oorspronklike 13ybelse tale 

gehad het. Staunton, Ross se regsgeleerde, het omler kruisondervraging bewys <lat 

Russell ook hieroor 'n leuen vertel het. Martin ( 1992:43-44) ha al die saak soos volg 

verbatum aan: 
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Vraag: (Staunton) "Do you know the Greek alphabet?" 

Antwoord: (Russell) "Oh yes." 

Vraag: (Staunton) "Can you tell me the correct 

letters if you see them?" 

Antwoord: (Russell) "Some of them, I might make a 

mistake on some of them." 

Vraag: (Staunton) "Would you tell me the names of 

those on the top of the page, page 

447 I have got here?" 

Antwoord: (Russell) "Well, I don't know that I would 

be able to." 

Vraag: (Staunton) "You can't tell me what those 

letters are, look at them and see 

if you know?" 

Antwoord: (Russell) "My way ... " 
Vraag: (Staunton) "Are you familiar with the Greek 

language?" 

Antwoord: (Russell) 11No." 

Dit is dus duidelik <lat Ross gelyk gehad bet. Die man wat die stigter en jarelange 

stukrag agter die Wagtoring-organisasie was, bet geen kennis gehad van die 

oorspronklike tale van die Bybel nie, al het hy geglo <lat net sy eksegese van die Bybel 

reg is, en al het hy gese <lat 'n mens die Bybel net werklik kan verstaan deur sy 

boekreeks Studies in the Scriptures. Selfs onder eed was hierdie man wat die grondlegger 

van die Wagtoring-organisasie was, bereid om onwaarhede te vertel. Hy beweer dat hy 

die Griekse alfabet ken, maar kan dan nie spesifieke Griekse letters onderskei nie. 

Staunton het verder gegaan met sy kruisondervraging. Russell is gedwing om te erken 

<lat hy ook geen kennis van 1-Iehreeus of Latyn gehad het nie, en <lat hy nooit 'n kursus 

in filosofie of sistematiese teologie bygewoon het nie. Hy bet egter volgehou dat hy 'n 

bevestigde prediker was, en daarorn as "pastor" bekend kon staan, al het hy erken hy is 

nooit deur iemand bevestig nie (Martin, 1992:44). 

Russell is reeds in 1908 van sy vrou Maria, met wie hy in 1879 getroud is, geskei. Die 

regter van die skeihof het tot die slotsorn gekorn <lat die manier waarop Russell sy vrou 

behandel het "would necessarily render the life of any sensitive Christian woman a 

burden and make her conditions intolerable" (Harris, 1988:27). In die hofsaak tussen 

l10m en Ross oor of hy met reg as "pastor" bekend kon staan, ontken Russell in die 
kruisondervraging deur Staunton dat sy vrou van horn geskei bet en dat hy onderhoud 
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aan haar moes betaal. Staunton het egter die feite gerecd gchad en Russell mocs erken 

dat hy wel in die hof van sy vrou gcskei is en dat hy aan sy vrou onderhoud moes bctaal. 

Russell is deur hierdie hofsaak duidelik uitgewys as 'n leuenaar wat selfs nie geskroom 

hct om on<lcr eed te lieg nie. In Maart 1913 bcvind die lloerhof van Ontario Ross 

onskuldig op Russell se aanklag van naamsken<ling (Martin, 1992:45). 

4.3.5 RUSSELL - "DIE GETROUE EN VERSTANDIGE D!ENSKNEG" 

In Matteus 24:45-47 word die volgende uitspraak van die Herc Jesus gevin<l: "Wie is clan 

die getroue en verstan<lige <lienskneg vir wie sy hcer oor sy <licnsvolk aangcstel het om 

hulle hul voedscl op ty<l te gee? Gelukkig is <laar<lie <lienskneg vir wie sy heer, as hy 

kom, op hier<lie manier besig sal vind. Voorwaar Ek sc vir julle, hy sal horn oor al sy 

besittings aanstcl." 

Tereg se Van Buskirk (1976:24) <lat hierdic Skrifgedcclte van die allergrootste bclang is 

vir die Wagtoring-organisasie. Hulle interpretasie van die gedeelte gee vir hullc <lie 

bewys <lat net hulle met go<ldelike gesag kan optree, net hulle "in die waarhei<l" is, en 

<lat hulle hierargiese struktuur die korrekte is. 

Die Wagtoring van 15/02/1981 (p. 19) verklaar dat vasgestel moct word wie hier<lie 

<lienskneg (of "slaaf' soos hulle <lit vertaal) is wat dcur God oor Sy volk aangestel is om 

<lie gelowiges hul tydige geestelike voedsel te gee. Daar word clan gese <lat hier<lie 

dienskneg <lie ouere manne by die Jehovah-getuies se hoofkwartier in Brooklyn is, wat 

<leur <lie organisasie se publikasies geestelike kos aan <lie lede deurgee. Omrede die 

Here hier<lie "getroue en verstandige dienskneg" oor al sy besittings aangestel het, 

verklaar Die Wagtoring <lat Jehovah baie ontevre<le is as hierdie geestelike voe<lsel, 

oftewel publikasies, met agter<log bejeen word, asof eers gekyk moet word of <laar nie 

iets mee verkeer<l is nie. Le<le moet hier<lie kanaal wat God gebruik onvoorwaardelik 

vertrou. Daar word dan gese: "Ons het alma! hulp nodig om die Bybel te verstaan, en 

ons kan nie <lie nodige Skriftuurlike leiding buite die 'getroue en verstan<lige slaar

organisasie vin<l nie." 

Oat hulle leiers "<lie getroue en verstan<lige dienskneg (is) vir wie sy heer oor sy 

diensvolk aangestel het om hulle hul voedsel op tyd te gee", verseker dat die Wagtoring

organisasie 'n absolute houvas op sy lede kan uitoefen. Tipies van 'n kulte word geen 

teenstand geduld nie. Alie kritiek wat lede teen leerstellings van <lie organisasie het, 

word afgemaak as iets wat van <lie <luiwel af kom. Dit veroorsaak dat le<le dit wat die 

leiers leer kritiekloos aanvaar en dat hierdie kulte so <lie denke van sy lede beheer (vgl. 
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3.2). Selfs die Bybel kan nie verstaan word sonder dat die organisasie s~ hoe dit verstaan 

moet word nie. 

Die organisasie het egter nie altyd hierdie gesagvolle posisie van "getroue en verstandige 

dienskneg" aan die Jeiergroep van hulle organisasie toegeken nie. Daar was 'n tyd dat 

Die Wagtoring (God se sogenaamde kanaal) geleer het dat daar net van een dienskneg 
gepraat word en dat dit daarom net op een persoon kan dui wat oor sy medediensknegte 

met absolute gesag aangestel is. Hierdie goddelike dienskneg was Charles Taze Russell 
(Wagtoring, 15/07 /1906:215). Vandag ontken die organisasie dat hulle Russell ooit as 

daardie dienskneg beskou het. In hulle boek God's K1i1gdom of a Thousand Years has 

Approached (WTBTS, 1973:345-346) haal hulle Die Wagtoring van 1881 (p. 5) aan 

waarin Russell stel dat die "dienskneg" alle lede, individueel en gesamentlik, is, want 
almal deel geestelike voedsel uit. Die gevolgtrekking word dan in 1973 in hierdie boek 
van die organisasie gemaak dat Russell nooit daarop aanspraak gemaak het dat net 
hyself die "getroue en verstandige dienskneg" is nie. 

Dit is egter nog 'n onwaarheid wat deur die organisasie versprei word. Russell het 
duidelik daarop aanspraak gemaak dat hy persoonlik daardie dienskneg is. Dit is wel so 

dat hy eers geleer het (soos hierbo aangehaal uit Die Wagtoring van 1881) dat alle lede 

daardie dienskneg is.5 Maar sy siening hieroor het verander. Die 1975-Jaarboek van die 
organisasie (WTBTS, 1974:88) Jaat dit klink asof dit 'n klompie aanhangers van Russell 
was wat horn uit hulle eie begin beskou het as daardie dienskneg. Maar dit is nie die 

geval nie. Russell self het in Die Wagtoring geleer dat hy en hy alleen daardie dienskneg 
was. Dit was klaarblyklik ook nie 'n idee wat by homself ontstaan het nie, maar wel by sy 

vrou. 

In Die Wagtoring van 15/07 /1906 (p. 215) skryf Russell dat ditsy vrou was wat tydens 

vergaderings in Allegheny en New York (waarskynlik 1894) die eerste keer sy aandag 

daarop gevestig het dat hy daardie dienskneg was. Hoewel hy nie met haar wou 
saamstem nie, het sy horn oortuig deur aan horn uit te wys dat in Matteus 24:45-47 net 
van een persoon as dienskneg (enkelvoud) gepraat word, en dat hy die voedsel aan die 
ander diensknegte (rneervoud) gee. Herhaalde male daarna is dit deur Russell self 

beklemtoon dat die "dienskneg ... 'n individu en nie 'n klas" is nie.6 Na sy dood verskyn 

dan ook die volgende erkenning in Die Wagtoring van 01/12/1916 (pp. 356-357): 

"Thousands of the readers of Pastor Russell's writings believe that he filled the office of 
'that faithful and wise servant', and that his great work was giving to the household of 
faith meat in due season. His modesty and humility precluded him from openly claiming 
this title, but he admitted as much in private conversation." 
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Na sy dood is nog lank deur die organisasie (nou onder Rutherford) bely dat Russell by 

name die posisie beklee het van "getroue en verstandige dienskneg".7 Die bock Light 

(WTBTS, 1930a:47) verklaar dat al die lig wat die organisasie voor 1917 op Gods 

Woord gehad bet van Russell afkomstig was, en dat Russell na sy dood steeds as die 

enigste "getroue en verstandige dienskneg" God se werk op aarde doen, en steeds in 

beheer van die organisasie is. 

Die Wagtoring van 15/09/1922 (p. 279) gaan selfs scJVcr om Russell nie net die 

spreekbuis van God te noem nie, maar ook te beweer dat dit deel van die aanval van 

Satan is om lede te laat glo dat Russell nie die enigste kanaal is waardeur God Sy mense 

lei nie. In latere jare het die organisasie egter voor hierdie sogenaa111de aanval van 

Satan geswig en ontken dat Russell die enigste kanaal is (vgl. 4.4.3). 

4.3.6 DIE RUSSELL-ERA IN SUID-AFRIKA 

Die 1976 Yearbook of Jehovah '.r Witnesses (WTBTS, 1975:67-242) spandeer 176 hladsye 

aan die geskiedenis van die Jehuvah-getuies in Suidelike Afrika, onder die opskrif 

SOUTH AFRICA and Neighboring Territories. Die volgende gegewens oor die beginjare 

van die Wagtoring-organisasie in Suid-Afrika kom hieruit. 

Die eerste Suid-Afrikaners wat, sover bekend, onder die invloed van die Wagtoring

organisasie gekom het, was twee Klerksdorpers, Frans Ebersohn en Stoffel Fourie 

(WTBTS, 1975:70). In 1902 bekom hulle uit die biblioteek van hulle Nederduitse 

Gereformeerde predikant die volgende publikasies van die Wagtoring-organisasie, wat 

hulle diep be"indruk: Studies in the Scriptures, What do the Scriptures say about hell?, en 'n 

kopie van die Zion'.r Watch Tower. Daarmee in die hand stig hulle hulle eie kerk en 

noem dit "Volheid van Christus". In 1903 skryf Ehersohn aan Russell en versoek dat hy 

'n spesiale verteenwoordiger na Suid-Afrika sal stuur, wat op daardie stadium nie vir 

Russell moontlik was nie. 

In 1906 emigreer 'n klompie vrouelede van die Wagtoring-organisasie van Glasgow, 

Skotland, na Suid-Afrika en vestig hulle in Durban (WTBTS, 1975:70, 74). Teen die 
einde van 1906 is daar reeds veertig intekenare op Die Wagtoring in Suid-Afrika. 

In 1907 stuur Russell vir Joseph Booth as spesiale verteenwoordiger na Suid-Afrika 

(WTBTS, 1975:70-72). In Die Wagtoring van 01/07/1909 beskryf Booth hoe suksesvol 

hulle is met die verspreiding van traktaatjies onder die swart mense in Johannesburg en 

Pretoria. Blykbaar is daar in daardie jaar al drie swart lede wat onder hulle eie mense 

die organisasie se leerstellings verkondig. Booth en die Durhanse lede raak egter in 'n 

hittere stryd gewikkel. 
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In 1910 stuur Russell vir William W. Johnston as spesiale verteenwoordiger na Suid

Afrika (WTBTS, 1975:75-78). Johnston open daardie selfde jaar, in opdrag van Russell, 

'n eenmantakkantoor van die organisasie in Durban. Interessant genoeg het die lede in 

Durban, onder leiding van Johnston, elke Sondagaand in die Vrymesselaarsaal in 

Smithstraat vergader. 

In 1911 word die eerste swart gemeente gevorm onder leiding van Johannes Tshange in 

die swart dorpie Ndwedwe, sowat dertig myl van Durban (WTBTS, 1975:78-79). Vanaf 

1913 versprei die lede in Suid-Afrika hulle traktaatjies ook in Nederlands en Zoeloe. 

Soos in ander lande, sorg Johnston <lat Russell se preke ook hier in koerante verskyn. 

Teen die einde van 1913 is hierdie preke in elf koerante en in vier tale gepubliseer. 'n 

Skyfie- en filmreeks met klank, getitel Photo-Drama of Creation, word in 1916 deur die 

land aan gehore gewys. In die Kaapprovinsie word die vertoning hiervan egter verbied, 

omdat <lit aanstoot gee (WTBTS, 1975:82). 

Die Wagtoring-leerstellings het op verskillende plekke deur die land aanklank gevind. 

So word die name genoem van 'n prokureur van Koster, Japie Theron, en 'n jongman 

van Nylstroom, Paul Smit, wat baie moeite gedoen het om hulle leer te verkondig 

(WTBTS, 1975:82-83). 

Die dood van Russell op 31/10/1916 het geweldig negatiewe gevolge gehad vir die 

Wagtoring-organisasie in Suid-Afrika. Omdat hy beskou is as die mondstuk van God, 
"die getroue en verstandige dienskneg" wat die geestelike kos moes uitdeel, het 'n groot 

groep van die organisasie in Durban die organisasie verlaat (WTBTS, 1975:83-84). 'n 

Gevolg daarvan was dat die organisasie se hoofkwartier in Suid-Afrika in 1917 verskuif 

is van Durban na Kaapstad. Ook in Suid-Afrika het die siening van Russell as spesiale 

gesant van God sy tol geeis. 

4.3.7 SAMEVAITENDE GEVOLGTREKKING 

In hierdie onderafdeling is gekyk na die !ewe en werk van die Wagtoring-organisasie se 

stigter, C.T. Russell, en sy invloed op die werksaamhede en groei van die organisasie. 

Dit bet duidelik geblyk dat bierdie organisasie nie by wyse van 'n ingryping van God in 

die geskiedenis van die mensdom begin is om na 18 eeue van dwaling weer die ware 

geloof te vestig nie. Russell was 'n kind van sy tyd. Hy het self erken dat Adventiste soos 

Barbour 'n groot invloed op sy !ewe uitgeoefen het. 

Die titel van die organisasie se eerste gereelde publikasie (vandag bekend as Die 

Wagtoring), Zion'.~ Watclr Tower and Herald of Christ's Presence, wys die invloed wat die 

Adventiste op Russell gehad het. Daar is op daardie tydstip geleer dat Jesus se 
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onsigbare weclerkoms in 1874 plaasgevincl het, en clie leerstelling is selfs in clie titel van 

Die Wagtoring ingesluit. l-lierclie datum is in latere jare gewysig na 1914, 'n cluidelike 

bewys clat Jesus Christ us nie werklik "teenwoorclig" en aan die stuur van clie Wagtoring

organisasie was nie. 

Dat hierclie organisasie 'n sonclige menseskepping is, blyk duiclelik uit die wyse waarop 

Russell sy sakevernuf selfs op oneerlike wyse gebruik het om die organisasie uit te brei. 

Sy aansprake om clie enigste kenner van clie Bybel te wees wat clie vermoe besit om clie 

Bybel korrek uit le le, is ook as vals uitgewys, aangesien hy in werklikheicl geen kennis 

van clie grondtale van die Bybel gehad het nie. Tog het hy, soos sy heheer oor die 

organisasie toegeneem het, begin verkondig dat hy alleen die "getroue en verstandige 

clienskneg" (Matt. 24:45-47) is wat oor clie diensvolk van God aangestel is en in hierdie 

beherencle hoedanigheid "geestelike voedsel" (oftewel allerhande leerstellings) uitdeel. 

Hierdie geestelike voedsel moes deur die ander diensknegte geglo en verslind word as 

woorde selfs belangriker as Gods Woord. 

Omdat Russell as God se eie gesant gesien is wat in die laaste dae Sy Woord aan die 

mensdom moes bekend maak, en omdat die woorde van Russell (soos ook clie van ander 

kulteleiers) as woorde van God gesien is, is dit geen wonder nie dat sy afsterwe 'n 

geweldige invloed op die lede gehad het, en dat baie lede in Suicl-/\frika claarna die 

organisasie verlaat het. Russell was die organisasie en die organisasie was Russell. 

Daarom is daar vir baie jare na die lede van hierdie organisasie verwys as die 

Russelliete.8 

Dit is duidelik dat clie Wagtoring-organisasie gebou is op die sienings van iemand met 

geen teologiese agtergrond of kennis van die groncltale van die Bybel nie, en op iemand 

met 'n !ewe vol leuens en weersprekings. Geen wonder nie dat die organisasie graag sy 

geskiedenis wil begin vertel vanaf 1919 en verder, die tyd toe Christus hulle sogenaamd 

uitverkies het as Sy enigste organisasie (WTBTS, 1973:394 ). 

4.4 DIE RUTHERFORD-ERA 

4.4.1 !NLEIDEND 

Die geskieclenis van die Wagtoring-organisasie onder leiding van Rutherford word in 

hierdie onderafdeling bespreek. Omdat die organisasie (soos hierho gesien) klem le 

daarop dat die Here Jesus vanaf 1919 selfs nog nouer hetrokke is by die werksaamhede 

en bestuur van die organisasie, moet gekyk word of die geskiedenis van die organisasie 
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hierdie aanspraak bevestig. Daar word daarom sterk klem gele op die wyse waarop 

Rutherford en die organisasie dinge gedoen het. 

4.4.2 RUTHERFORD SE £ERSTE JARE 

Joseph F. Rutherford is op 08/11/1869 op 'n plaas in die Morgandistrik, Missouri, VSA 

gebore.9 Sy ouers was streng Baptiste. Teen sy pa se wil wat wou gehad het dat 

Rutherford op die plaas moes aanbly, het Rutherford in die regte gaan studeer. Op 22 is 

hy toegelaat tot die Missouri-balie. Rutherford het nooit 'n regter geword nie, al staan 

hy in die organisasie bekend as "Judge Rutherford". Die naaste wat hy aan regter gekom 

het, was 'n paar keer wat hy moes waarneem as regter wanneer die plaaslike regter nie 

beskikbaar was nie (WTilTS, 1974:81). 

In 1894 kom Rutherford in besit van drie volumes van Millennial Dawn (later genoem 

Studies in the Scriptures) wat 'n groot invloed op sy sienings het (WTilTS, 1974:82-83). In 

1905 ontmoet Rutherford vir A.H. Macmillan, 'n vertroueling van Russell en lid van die 

organisasie se hoofkantoorpersoneel. Macmillan oortuig Rutherford om die Wagtoring

organisasie se leerstellings te begin predik. In 1906 word Rutherford deur Macmillan 

gedoop te Saint Paul, Minnesota. In 1907 word Rutherford die organisasie se amptelike 

regsverteenwoordiger by hulle hoofkwartier te Pittsburgh. Met die verskuiwing van die 

hoofkwartier na New York in 1909 skuif Rutherford saam, en word daar ook toegelaat 

tot die balie. Na Russell se dood word Rutherford op 06/01/1917 verkies as tweede 

president van die Wagtoring-organisasie. 

Macmillan, wat so 'n groot rol gespeel het om Rutherford by die organisasie betrokke te 

kry, vertel self in sy boek Faith on the March (Macmillan, 1957:67-83) van die 

traumatiese gebeure by die hoofkwartier van die organisasie na die dood van Russell en 

tydens en na die verkiesing van Rutherford as sy opvolger.10 Russell het Macmillan 

aangestel om in beheer van die organisasie se sake te staan terwyl hy self afwesig was. 

Gedurende hierdie tydperk is Russell egter oorlede. 

Macmillan spring saam met Van Amhurgh in om Rutherford as president verkies te kry, 

wat clan ook geheur op 06/01/1917. Die meerclerheicl van die direkteure van die 
Wagtoring-organisasie is egter nie tevrede met Rutherford se optrede en werkwyse nie, 

en besluit dat hulle self die beheer oor die organisasie moet he. In opdrag van 

Rutherford roep Macmillan die polisie in om die vier direkteure wat nie tevrede met 

Rutherford was nie, uit die hoofkwartier te verwyder. Die gevolg hiervan is dat daar 'n 

skeuring in die organisasie plaasvind, want hierdie manne het nou hulle eie organisasie 

gaan stig, gerig <ip die streng navolging van Russell se leerstellings. Waarskynlik is dit 
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hierdie gebeure wat ook 'n invloed gehad het op die skeuring by die organisasie se Suid

Afrikaanse hoofkwartier in Durhan, waarvan hierbo (4.3.6) melding gemaak is. 

Rutherford, Macmillan, Van Amhurgh en vyf ander lede van die hoofkwartier van die 

organisasie word op 08/05/1918 deur die Amerikaanse regering gevange geneem weens 

hulle teenstand teen Amerika se deelname aan die wereldoorlog. Op 21/06/1918 word 

hulle gevonnis tot altesaam tagtig jaar gevangenisstraf. In die praktyk sou el keen twintig 

jaar moes uitdien. Na die oorlog word hulle egter op 25/03/1919 losgelaat, na skaars 

nege maande in die gevangenis (WrBTS, 1974:104-117). 

Behalwe Die Wagtoring, begin Rutherford in 1919 met 'n ander belangrike tydskrif van 

die organisasie, The Golden Age (WTBTS, 1974:123). Van 1919 tot 1937 was dit die 

naam van die tydskrif; van 1937 tot 1946 was die naam van die tydskrif Consolation; en 

daarna is die hedendaagse naam in gehruik geneem, naamlik Awake! (Afrikaans: 

011twaak!; vgl. WTBTS, 1959:89). Met die dat die leiers vrygelaat is en ou Wagtoring

publikasies weer gedruk en nuwes bygevoeg is, was die jaar 1919 vir die organisasie 'n 

belangrikejaar. So stel Macmillan (1957:120) dit: "In the fall of 1919 a new nation was 

born. It was the New World society of Jehovah's witnesses." 1919 word ook deur die 

organisasie beskou as die tyd toe opgehou is om Russell te a:111hid, soos baie in die 

organisasie gedoen het(WTBTS, 1959:91). Dit is ook die jaar waarin die organisasie 

oorgegaan het van demokraties verkose leiers na outokraties aangestelde leiers - die 

sogenaamde teokratiese bestuur van die organisasie (WTBTS, 1959:91 ). Ilierdeur het 

die Jeiers in Brooklyn, by name Rutherford, absolute heheer oor die lede van die 

organisasie verkry, want hy kon nou aanstel e~ afdank wie hy wou. 

4.4.3 RUTHERFORD IN TOTA LE BEHEER 

Schnell (1957:43-68) beskryf hoe Rutherford na sy verkiesing as leier geleidelik alma! 

uitgewerk het wat hom nie absoluut gehoorsaam het nie. Dit was deel van sy strategic 

om totale beheer oor die lede van die organisasie te kry. 

Waar alle lede oorspronklik deur Russell as die "getroue en verstandige dienskneg" 
beskryf is voordat hy daardie posisie vir homself toegecien het (vgl. 4.3.5), het 
Rutherford die lede van die organisasie in klasse ingedeel. 11 Oor die gcwonc Jehovah

getuies is 'n allesbeherende klas aangestel: "The Faithful and Wise Servant Class". 

Hierdie klas het onder Rutherford se leierskap gestaan, het hesluit wat die Jeerstellings 

van die organisasie sou wees en wat in die puhlikasies moes staan. In wese het dit egter 

daarop neergekom dat die paar leiers in Brooklyn met "goddelike" gesag oor al die 

antler lede geregeer het. Absolute gehoorsaamheid is van die lede vereis. In Duits is 

daar gese dat die lede "kadaver gehorsam" (soos 'n lyk sonder enige teenstrihbeling in 
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absolute gehoorsaamheid) moes wees. "Service Directors" is deur die organisasie 

aangestel om die ouere man in beheer van elke gemeente sogenaamd by te staan. Dit 

was niks anders as 'n magsoorname nie. Die <mere man (wat nog deur die gemeente 

verkies is) is gaandeweg uitgestoot deur die (gewoonlik veel jonger) "service director", 

omdat laasgenoemde met die absolute gesag van die leiers in Brooklyn kon praat. Teen 

1927 was die meeste cmere manne al uitgewerk en haie van hulle het die organisasie 

verlaat. Rutherford se skoonmaakproses om absolute heheer te verkry was hyna voltooi 

(vgl. Schnell, 1957:43-68). 

Net een ding het nog in Rutherford se pad gestaan om werklik in voile heheer van die 

organisasie te wees. Rutherford wou ook soos Russell die alleenmag gehad het om te 

hesluit wat God sogenaamd aan Sy organisasie wou se. Die Wagtoring was die primere 

kanaal wat God volgens die organisasie gebruik het, waardeur "The Faithful and Wise 

Servant Class" die geestelike voedsel aan die lede moes gee. Rutherford het nie die 

alleenseggenskap gehad oor wat hierin verskyn het nie. 'n Redaksionele kommissie van 

vyf het besluit oor wat daarin gepubliseer moes word. In 'n hofsaak in 1943 {Skotland, 

1943:866) het die latere president van die organisasie, F.W. Franz, getuig dat 

Rutherford en van die lede van die kommissie verskil het oor dinge wat Rutherford 

daarin gepubliseer wou he. Jloewel Russell in sy testament gespesifiseer het dat daar so 

'n redaksionele kommissie moes wees, het Rutherford in 1931 met hierdie kommissie 

weggedoen. Van toe af, moes Franz erken, kon Rutherford alleen besluit oor dit wat 

God na bewering aan Sy organisasie wou deurgee in Die Wagtoring (Skotland, 1943:866). 

Op die manier het "Regter Rutherford" <lit reggekry om alleenregter te wees oor die 

organisasie se leer. In werklikheid het hy nou, wat die organisasie betref, die spreekbuis 

van God geword. Dit is een van die duidelike kenmerke van 'n kulte, soos blyk uit 

hoofstuk 2 (2.9).12 

4.4.4 RUTHERFORD SE LEIERSKAP 

Onder Rutherford se leierskap het die werksaamhede van die organisasie drasties 

gegroei. Martin ( 1992:48) verklaar dat Russell 'n literere dwergie was in vergelyking met 

Rutherford. Terwyl minder as twintig miljoen van Russell se geskrifte oor 'n periode van 

sestig jaar versprei is, is va11 Rutherford in die helfte van die tyd baie meer as dubbeld 

die hoeveelheid publikasies versprei. Meer as JOO hoeke en pamflette, waarvan party in 

tot 80 tale vertaal is, is dcur Rutherford geskryf. 

Macmillan (1957:73), Russell se vertroueling wat gehelp het dat Rutherford horn opvolg 
as president van die organisasie, tref 'n interessante vergelyking tussen hierdie twee 

leiers sonder wie daar vandag gecn Jehovah-getuics sou gcwees het nie. Terwyl Russell 
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volgens horn 'n sagte, goedgemanierde persoon was, was Rutherford 'n baie meer 

uitgesproke persoon wat nie sy gevoelens weggesteek het nie en so ongelukkighede 

veroorsaak het.13 

Soos Russell (vgl. 4.3.3) was Rutherford ook ingestel op geldmaak, kom wat wil. In 1927 

het hy die leerstelling begin publiseer dat 'n individu (en dus beslis ook nie Russell nie) 

nie die "getroue en verstandige dienskneg" is waarvan Matteus 24 praat nie. Omdat dit 

so 'n kernteks is waarop die organisasie sy goddelike gesag haseer, het die vraag nou 

ontstaan wat gedoen moes word met die geskrifte (bv. die Studies in the Scriptures) wat 

die valse leer van die verlede verkondig het dat die "dienskneg" 'n individu is. Dit sou 'n 

groot finansiele verlies vir die organisasie meegehring het om al die duisende 

eksemplare te vernietig wat hulle nog te koop op !mile rakke gehad het. 

Vandag word aan Jehovah-getuies vertel dat "weggedoen" is met al hierdie boeke, 

sonder dat daar skade gedoen is aan die vloei van "geestelike voedsel" na die lede. So 

stel die organisasie se publikasie God's Kingdom of a Thousand Years has Approached 

(WTBTS, 1973:356) dit: "The disposing of any remaining stocks of the 'Studies in the 

Scriptures' by C.T. Russell and of 'The Finished Mystery' in the year 1927 produced no 

shortage of spiritual food for these 'domestics'." 

Hierdie verklaring is 'n voorbeeld van hoe die organisasie sy lede met terminologie 

probeer mislei. 'n Mens sou tog aflei dat om weg te doen met hierdie puhlikasies in 1927 

beteken om dit te vernietig of so iets dergeliks. Die waarheid is egter dat daar nie 

weggedoen is met die publikasies in die ware sin van die woord nie, maar dat daarmee 

"weggedoen" is deur dit steeds te versprei! Die verspreiding was ook nie in 1927 voltooi 

soos bogenoemde publikasie insinueer nie, maar dele van die reeks is tot in die 

sestigerjare steeds te koop aangebied.t4 Die organisasie se Bulletin van 01/12/1932 

(p. 1) kondig met trots aan dat daar in 1931 a Ileen 100 000 S111clies i11 the Scriplllres 

versprei is. In Om Konink1yksbediening van 07/1967 (p. 3) word aangekondig dat volume 

vier van Studies in the Scriptures (uiteindelik) uitverkoop is. Rutherford en sy opvolgers 

het dus nie geskroom om steeds geld te maak uit puhlikasies wat volgcns hulle growwe 

dwaalleer bevat het nie en wat aanleiding daartoe gegec het dat 'n skepsel (Russell) 
vereer is (WTBTS, 1974:88 & WTI3TS, 1959:69). Die lede van die organisasie wat 

beswaar gemaak het hierteen, se monde is met felle kritiek gesnoer deur die organisasie 
onder leiding van Rutherford.15 

Dit is duidelik dat Rutherford voordeel getrek het uit die geld wat vir die organisasie 

geln is. Magnani en Barrett (1987:209) se dat hy soos 'n k1ming geleef het. As 'n mens na 

die feite kyk, kan 'n mens nie anders as om met hulle saam te stem nie. Rutherford het 

verskillende hlyplekke gehad. Behalwe sy blyplek in New York het hy volgens The 
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Golden Age (26/03/1924:387) op Staten-eiland sommer twee pragtige woonplekke 

gehad. Die een wat net sync was, was in 'n hosryke omgewing gelee. Die ander was 'n 

pragtige groot gehou waar die organisasie se radiostasie WBBR ook gehuisves is. 

In 1929 het die organisasie 'n stuk grond gekoop waarop, volgens die 1975-Jaarboek van 

die organisasie (WfBTS, 1974:194), 'n huis vir Rutherford gehou is. Hoewel die huis 

amptelik, volgens die koopkontrak, vir Abraham, Isak, Jakob en ander Ou

Testamentiese gelowiges hestem was (vgl. 5.4.7), is die 1975-Jaarboek eintlik in die kol, 
want hierdie lieflike paleiswoning, bekend as "Beth-Sarim" (Huis van die Prinse) was 
uitsluitlik vir Rutherford se gebruik. Hier, in die sonnige klimaat van San Diego, het 

Rutherford sy wintermaande deurgebring, en die somermaande veral vir sy oorsese reise 

gebruik (Skotland, 1943:1381-1382 & Wagwri11g, 15/12/1937:370). Hierby het hy ook die 

deftige motors wat kwansuis vir die prinse bestem was tot sy beskikking gehad.16 Dit 
alles is moontlik gemaak met geld wat ge'in is deur die organisasie vir "God se werk". 

Na twaalf jaar se luukse !ewe te Beth-Sarim, is Rutherford op twee-en-sewentigjarige 

leeftyd in 1942 in die huis oorlede. Op sy sterfbed het hy die wens uitgespreek om die 

dag na sy dood, teen sonsopkoms, in Beth-Sarim se tuin begrawe te word. Dit kon egler 

nie gebeur nie, omdat die wet verbied het dat mense in daardie omgewing begrawe kon 

word. Die man wat so 'n briljante orator was, en so bitter teen die Christelike kerke te 

velde kon trek, is uiteindelik drie maande na sy dood, met dagbreek, tussen Christene en 

heidene in die Woodrow-begraafplaas op Staten-eiland begrawe.17 

4.4.5 DIE RUTHERFORD-ERA IN SUID-AFRIKA 

In 1917 het die hoofkantoor van die Jehovah-getuies in Suid-Afrika, onder andere 

vanwee spanninge wat binne die plaaslike organisasie ontstaan het na die dood van 

Russell (vgl. 4.3.6), van Durhan na Kaapstad verskuif. William W. Johnston het aan die 

hoof gestaan van die werk hier in Suid-Afrika. Die ledetal van die beweging was op 
daardie stadium tussen 300 en 400 (WfBTS, 1975:84). 

Die 1976-Jaarboek van die Jehovah-getuies (WfBTS, 1975:85 e.v.) maak melding van 

verskillende persone wat vanaf 1917 by die organisasie aangesluit het. Een van hulle was 

'n teologiese student, Piel de Jager, wat tydens sy studies te Stellenbosch onder die 

invloed van die organisasie gekom het. l ly is klaarblyklik veral deur hulle leerstellings 

oor die !ewe na die dood en die hel be'invloed. Die gevolg was dat De Jager sy studies 

gestaak het. 'n Openhare dehat het hlykhaar ook tussen De Jager en dr. Dwight Snyman 
plaasgevind, met rondom 1500 studente in die gehoor. Dit is seker onnodig om te se dat 
die Jehovah-getuies se Jaarhoek De Jager as die wenner van die debat aanwys (WTBTS, 
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1975:85). Tog is dit veelseggend dat De Jager nie die gehoor van medcstudente oortuig 

het nie. 

In dieselfde tyd het Adam van Diemen, 'n kleurlingonderwyser van f'ranschhoek wat sy 

eie onafhanklike kerk gehad het, onder die invloed van Johnston gekom (Wl'BTS, 

1975:85-86). Hy en sy seun het aktiewe verkondigers van die leerstellings van die 

Wagtoring-organisasie geword. So het die organisasie ook omler die kleurlingbevolking 

'n vastrapplek gekry. 

Johnston het in 1918 na Australie vertrek, en is as die Suid-Afrikaanse takhoof opgevolg 

deur een van die Suid-Afrikaanse lede, 'n man van lerse afkoms en reeds 'n afgetredene, 

Henry Ancketill. Daar was egter steeds baie ontevredenheid, en in 1919 skeur die 

organisasie in Suid-Afrika in twee. Die grootste groep lede, onder leiding van Jackson, 

Pitt en Stubbs, word uitgeskuif, en die minderheid, met die seen van Rutherford se 

organisasie, sit die werk voort (WrBTS, 1975:86). 

Hoewel die organisasie lede vanuit die verskillende rassegroepe gehad het, word erken 

(WTBTS, 1975:89) dat daar bitter min kontak tussen wit en swart lede was. Hierdie 

skeiding het bestaan al het Streng apartheidswette (volgens die 1974-Jaarboek van die 

organisasie) nog nie in daardie tyd gegeld nie. Die organisasie se negatiewe siening van 

swart mense op daardie stadium (vgl. 5.5.4.2) was waarskynlik 'n belangrike rede 

hiervoor. Die gevolg was dat gemeentes slegs uit lede van dieselfde rassegroep bestaan 

het. 

In 1924 is 'n Brit, Thomas Walder, deur Rutherford gestuur om as hoof in Suid-Afrika te 

kom oorneem by Ancketill (WTBTS, 1975:92-93). Op daardie stadium was daar maar 

ses voltydse werkers in Suid-Afrika. Saam met Walder het ook 'n drukpers gekom. Daar 

is begin om literatuur in Afrikaans en verskillende plaaslike swart tale te publiseer. 

Onder andere is die organisasie se boek, The Harp of God, wat leer dat Jesus se 
onsigbare wederkoms in 1874 was (en nie in 1914 soos vandag geleer word nie), in 

Afrikaans vertaal. In die vroee dertigerjare was hierdie boek (met sy valse leerstellings 

volgens die organisasie) nog so gewild dat dit in Xhosa vertaal, gedruk en versprei is. 

Hoewel daar na die noorde (Zimbabwe, Zamhie, Zafre, Malawi) verskillende 
Wagtoring-groepe was, was hulle (soos die meerderheid Jehovah-getuies in Suid-Afrika 

in 1919) nie gediend met die rigting wat die organisasie onder Rutherford ingeslaan het 

nie, en het hulle geweier om onder die jurisdiksie van Rutherford se amptenare aan die 

Kaap le val. Die gevolg is <lat die 1976-Jaarhoek van Jehovah-getuies (WTl3TS, 1975:94) 

na hierdie groepe as "valse Wagtoring-bewegings" verwys. Die gevolgtrekking wat 'n 

mens hieruit kan maak, is <lat Rutherford se oorname in Amerika en die rigting wat hy 
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ingeslaan het, deur verreweg die meeste ondersteuners van die Wagtoring-organisasie in 

Suidelike Afrika verwerp is. 

Die grootste vyand van Rutherford se organisasie in Suid-Afrika was volgens die 1976-

Jaarboek van die Jehovah-getuies nie die groot aantal lede wat nie wou saamwerk nie. 

Bulle is doodgewoon uitgeskuif, soos kultes maak met lede wat nie hulle leiding 

kritiekloos volg nie (vgl. 2.13). Tipies kulte, is 'n vyand buite die organisasie gevind 

waarteen die lede gemonster en aangehits kon word, om daardeur 'n sterk eenheidsband 

binne eie geledere te kweek (vgl. 2.4). Volgens die Jaarboek (WfBTS, 1975:98-100) het 
die "eer" van vernaamste vyand van die organisasie in Suid-Afrika (oftewel die 

hoofverteenwoordigers van Babilon die Grote - soos die organisasie hulle noem) die 

leiers van die Nederduitse Gereformeerde Kerk toegekom. Die rede wat aangevoer is 

vir die haat teen die kerk, is dat hulle die Wagtoring-lede glo bitterlik vervolg het. 

As 'n mens lees waaruit hierdie verskriklike vervolging bestaan het, sien jy die 

beheptheid (tipies van kultes - vgl. 2.4.4) met sogenaamde vervolging. 'n Sekere 

prokureur van Boshof, Theo Denyssen, het onder Nederduitse Gereformeerde lidmate 

begin werk om hulle af te rokkel na die Wagtoring-organisasie. Dit het vir byna twee 

jaar aangegaan, totdat die lede van die Nederduitse Gereformeerde Kerk daar besluit 

het om nie meer Denyssen se praktyk te ondersteun nie. Denyssen kon nie meer genoeg 

geld maak nie en het Wellington toe vertrek. Daar is sy praktyk ook geboikot, met die 

gevolg dat hy Kaapstad toe is (WfBTS, 1975:99-100). Hierdie boikotte is egter niks 

anders as 'n verstaanbare reaksie van die lidmate, en nie "bittere vervolging" nie. 

Die stadige groei (eintlik agteruitgang) van die organisasie in Suidelike Afrika het 

Walder moedeloos gehad. In 1927 word hy deur 'n mede-Brit, George Phillips, as 

takhoof in Suidelike Afrika opgevolg (WTBTS, 1975:101-102). In 1928 word sewe 

lesings (waarskynlik van Rutherford) oor die destydse SAUK (African Broadcasting 

Company) uitgesaai. 50 000 pamflette is ook uitgepos aan alle l)()ere, wildbewaarders, en 

ander mense wat buite die stede en dorpe bly, om so meer intekenare te verkry op die 
organisasie se geskrifte. Aan alle persone wie se name in die telefoongids van die 

destydse Suidwes-Afrika verskyn het, is ook literatuur gestuur (WTBTS, 1975:103). 

Die organisasie se stewige beheer oor sy lede blyk duidelik uit die gebeure in Pretoria in 

die laat twintigerjare. Een van die c1t1ere manne daar (Moller) het 'n boek geskryf en 

versprei. Wat die inhoud daarvan was, word nie gese nie. Klaarblyklik het die inhoud 

daarvan gestrook met die leerstellings van die organisasie, want die ander lede in 

Pretoria was positief daaroor. Toe die organisasie te kenne gee dat dit verbode is vir 
lcde om hulle eie hockt: te skryf, het die ouere manne en al die lede op drie na, weens 
hierdie outokrasi.: hedank (WTBTS, 1975: 104 ). 
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In 1933 is begin om toesprake van Rutherford maandeliks oor die Suid-Afrikaanse 

radiosenders uit te saai. Na 'n jaar moes <lit gestaak word, op aanbeveling van die 

nuutgevormde advieskomitee oor godsdienstige uitsendings (Wf13TS, 1975: 109). Daar is 

egter voortgegaan om rond te ry met motors met luidsprekers waaroor Rutherford sy 

leerstellings verkondig en die Christendom sleggese het. Dit is selfs Sondagaande op 

Kerkplein in Pretoria uitgesaai, totdat die stadsraad <lit stopgesit het. Teen 1937 was 

daar al vyf sulke motors met luidsprekers voortdurend op die pad. Ander Jehovah

getuies het met draagbare platespelers rondgeloop waarmee hulle mense na Rutherford 

laat luister het (WTBTS, 1975:135-137). 

Terwyl die 1976-Jaarboek aan die een kant kla oor die sogenaamde vervolging wat die 

Wagtoring-organisasie se lede hier in Suid-Afrika te beurt sou val, vertel dit aan die 

antler kant met trots hoe hulle lede nagmaalnaweke van die Nederduitse 

Gereformeerde Kerk versteur het. Wanneer die boere en mense van die omgewing 

eenmaal 'n kwartaal saamgetrek het vir nagmaal en uitgekamp het op die kerkterrein, 

het die Jehovah-getuies daarheen gegaan en dit klaarblyklik vreeslik geniet om met die 

nagmaalgangers te gaan stry. Na die tyd het die Jehovah-getuies met groot smaak op 

hulle vergaderings vertel van hulle stryery met die nagmaalgangers (\VrBTS, 1975:109). 

Teen 1938 was daar 30 voltydse Jehovah-getuies in die veld besig, en teen 1939 555 
verkondigers. In 1939 is begin met die druk van die organisasie se tydskrif, Comolation 

(voorganger van die Ontwaak!) in Afrikaans, en vanar 01/07 /1940 het Die Wagtoring in 

Afrikaans begin verskyn (WTBTS, 1975:137-141 ). Teen die einde van Rutherford se 

lewe, was die Wagtoring-organisasie dus goed ingeburger in Sui<l-Afrika. 

4.4.6 SAMEVAITENDE GEVOLGTREKKING 

Jn hierdie onderafdeling is gekyk na die geskiedenis van die Wagtoring-organisasie 

tydens die presidentskap van Rutherford. Die skeuring in die organisasie na Russell se 

dood, sowel by die hoofkwartier in die VSA, as in Suidelike Afrika, maak dit 'n ope 

vraag watter organisasie, wat as gevolg daarvan ontstaan het, die werklike voortsetting is 

van die organisasie wat deur Russell gestig is. 18 Die manier waarop Rutherford te werk 
gegaan het met sy teenstanders, bevestig geensins die organisasie se aanspraak dat hulle 

sedert 1919 die een en enigste organisasie van God is wat deur llom gelei en bestuur 

word nie. 

Daar is heelwat dinge wat uit die geskiedenis van die Wagtoring-organisasie in 

Rutherford se tyd na vore kom wat herinner aan die manier waarop kultes te werk gaan, 

soos in hoofstuk 2 beskryf. Eers het Rutherford sy eie posisie onaantasbaar gemaak, 
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deurdat by as hoof en finale besluitnemer van die sogenaamde "Getroue en verstandige 

dienskneg-klas" nie net van bo af met "goddelike gesag" dikteer bet wat die lede moes 

glo nie, maar ook die alleenseggenskap verkry het oor wie die leiding in vergaderings 

moes neem. I-lierdeur kon hy die verskillende vorme van beheer beskryf in hoofstukke 2 

en 3 uitoefen. Soos Russell bet hy God vir die lede "beheer" deurdat by daarop 
aanspraak gemaak het dat die organisasie se geskrifte (deur homself geskryt) die kanaal 
was waardeur God met Sy mense gekommunikeer bet. 

Oat God beslis nie in Rutherford se tyd aan die stuur van die organisasie gestaan bet 
nie, blyk ook uit die manier waarop die organisasie geld gemaak het uit boeke wat 

volgens hulle self valse leerstellings verkondig. Om boonop te beweer dat die verkoop 

van die boeke God se wil is toe lede beswaar maak daarteen om die dwaalleer te 
verkoop, wys op die verregaande manier waarop God "ingespan" is vir dit wat 
Rutherford en sy medewerkers wou doen. 

Hoewel die Rutherford-era in Suid-Afrika 'n tydperk van groei vir die organisasie 
heteken het, is dit tog duidelik <lat die absolute seggenskap wat Rutherford oor die lede 
wou uitoefen teenstand gekry bet. In sekere gebiede het al die lede of verreweg die 

meeste lede van daardie dorp, stad of omgewing uit die organisasie padgegee. 

Kulteleiers is egter bereid om die prys te hetaal om absolute seggenskap oor hulle lede 

te behou, en hierin was die Wagtoring-organisasie geen uitsondering nie (vgl. hfst 2 & 

3). 

Dit is duidelik dat die heheer wat Russell oor die lede van die Wagtoring-organisasie 

gehad bet, deur Rutherford selfs verder uitgehrei is. Niks en niemand is ontsien om die 

mag van die organisasie en sy leiers te bevestig en in die Naam van God absolute trou 

van die lede te verwag nie. 

4.5 DIE KNOllR-EUA 

4.5.1 INLEIDEND 

Die geskiedenis van die Wagtoring-organisasie in die tyd wat Knorr president van die 
organisasie was, word in hierdie gedeelte bespreek. Daar word gekyk of die 

hestuursliggaam sy heheer oor die lede van die organisasie hehou en uitgebrei bet, of 
nie. 

Terwyl Rutherford 'n man was wat daarvan gehou het om mense toe te spreek (en dit 
baie goed kon doen), was Knorr weer 'n hriljante organiseerder. Twee sake wat Knorr 
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ge'inisieer het en waaraan aandag gegee word in hicrdie gcdecile, is die 

sendingopleidingskool van die organisasie genaamd Gilead wat in 1943 hegin is 

(WIBTS, 1959:202-205), en 'n eie "vertaling" van die Bybel, die New World Tramlation, 

wat die eerste keer in 1950 uitgegee is. 

4.5.2 KNORR SE PERSOON EN WERK 

Nathan Homer Knorr is in 1905 te Betlehem in die J\merikaanse staat l'ennsilvanic 

gebore. Op sestienjarige leeftyd kom hy onder die invloed van die Wagtoring

organisasie, wat daartoe lei <lat hy hedank uit die Gereformcerde kerk waarvan hy 

lidmaat was en in 1923 onder leiding van sy latere vise-president, F.W. Franz, gedoop is 

as lid van die organisasie. Dieselfde jaar word hy lid van die personeel by die organisasie 

se Bethel-hoofkwartier te Brooklyn. Van die verskepingsdepartement waar hy begin het, 

styg hy geleidelik in die hicrargie totdat hy in 1928 deur Rutherford aangestel word as 

medewerker van die organisasie se destydse gereelde puhlikasie, 171e Golden Age 

(WTBTS, 1974:195-196) 

Deur die moeilike jare van die Tweede Wereldoorlog hly Knorr, volgens die 1975-

Jaarboek van die Jehovah-getuies (WTBTS, 1974: 196), onvermoeid werk. Terselfdertyd 

roep hy die ander lede op om dieselfde te doen (selfs deur die nag indien nodig), met 

die tipiese waarskuwing dat die einde van die wereld enige oomblik kan plaasvind. 

'n Belangrike verandering in die organisasie se werkwyse is deur Knorr bewerkstellig 

vandal hy vroeg in 1942 as president by Rutherford oorgeneem het. Volgens 

bogenoemde Jaarboek (WTBTS, 1974: 196-197) het hy weggedoen met die gebruik dat 

lede toesprake van Rutherford (hetsy skriftelik of op plaat) moes ronddra op straat. In 

die plek daarvan het hy bepaal dat lede self uit die Skrif moet kan praat. Die 

kenmerkende manier waarop Jehovah-getuies dus vandag hulle boodskap verkondig, en 

wat baie be"indruk omdat dit lyk of hulle hulle Bybel so goed ken, het dus by Knorr sy 

oorsprong gehad. Lede word sedertdien (mans sedert 1942 en dames ecrs sedert 1959) 

geleer en geoefen in oorredingskommunikasie met behulp van die Bybel - die 

sogenaamde "teokratiese bedieningskoling". Om die leerstellings van die organisasie 

effektief oor die wereld uit te dra, word die Gileadskool op 01/02/1943 deur Knorr 

begin. 

In 1950 verskyn die eerste uitgawe van die organisasie se eie 13yhelvertaling, die New 

World Translation. In die vertaling is die woord "Jehovah" op verskeie plekke in die 

Nuwe Testament ingevoeg en daar is ook ander veranderings aan die Ryhel aangebring 

om die leerstellings van die organisasie te pas (vgl. 7.11 ). I loewel die vertalingskomitee 
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nie amptelik bekendgemaak is nie, het Knorr blykbaar aan die destydse vise-president, 

F.W. Franz, die opdrag tot die "vertaling" gegee, en het Knorr self, sowel as Albert 

Schroeder en George Gangas, horn hierin bygestaan (Franz, 1991:50). Nie een van hulle 

het 'n grondige kennis van die gromltale van die Bybel besit nie (vgl. 7.11.5). 

Die vernuwing wat onder Knorr se leiding bewerkstellig is, het goeie vrugte vir die 

organisasie afgewerp. Harris (1988:29) wys daarop dat die ledetal van die organisasie 

onder Knorr se leiding gegroei het van net oor die 100 000 na oor die 2 000 000. 

'n Ander rede vir die groei word deur die 1975-Jaarboek (WTBTS, 1974:240) self 

aangegee as die voorspelling in 1968 en daarna dat die 6000 jaar van die mens se 

bestaan op aarde in 1975 sou eindig en die 1000 jaar van Gods regering dus sou begin. 

Tydens saamtrekke in die jare voor 1975 is gewys op "the shortness and urgency of the 

times". Onder hierdie vreesaanjaende aanmoediging het die aanial verkondigers van die 

organisasie volgens die Jaarboek drasties gestyg. 

I-lierdie Jaarboek het egter in 1974 verskyn. Toe niks in 1975 gebeur nie, het die 

organisasie gemaak asof hulle lede met 'n datum wat bloot as 'n moontlikheid gestel is, 

op loop gegaan het (vgl. 5.4.9). Dit het gemaak dat baie lede hulle vertroue in die 

organisasie verloor het. Daar word selfs bereken dat ongeveer 250 000 mense in die 

VSA die organisasie verlaat het (Harris, 1988:30). Desnieteenstaande het die 

organisasie egter bly groei. 

Op 06/06/1977 sterf Knorr as gevolg van 'n kankergewas en word opgevolg deur die 

persoon met wie hy van die begin af nou saamgewerk het, F.W. Franz. 

4.5.3 DIE KNORR-ERA IN SU/D-AFRIKA 

In Die Wagtoring van 01/07 /1986 (p. 13) vertel P.J. Wentzel 19 van die goeie invloed wat 
Knorr se reorganisering op die werk van die Jehovah-getuies in Suid-Afrika gehad het. 

Terwyl die organisasie volgens hom skaars 1000 lede in die land gehad het ten tye van 

Rutherford se afsterwe in 1942, het die getal gegroei sot.lat die ledetal ten tye van die 

skryf van sy artikel in 1986 reeds oor die 36 000 was. 'n Ilelangrike rede hiervoor was die 

klem wat Knorr daarop gel~ het dat Jehovah-getuies hulle moet oefen om self die 

leerstellings van die organisasie te kan aanbied en verduidelik. Hy vertel hoe hulle op 

die walle van die Yaalrivier geoefen het om dit te doen, en dat dit nuwe !ewe in hulle 

vergaderings geblaas het. 

Ook Knorr se stigting van die sendingskool van die organisasie, Gilead, het 'n invloed 
uitgeoefen op die organisasie se werk in Suid-Afrika. Een van die "sendelinge" wat daar 
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opgelei is, was Eric Cooke. In Die Wagtoring van 01/04/1989 (pp. 26-29) vertel hy hoe hy 

na sy opleiding na Suidelike Afrika gestuur is. Hy het 'n helangrike rol gespeel in die 

stigting van 'n tak van die organisasie in die hedendaagse Zimbabwe waarvan hy die 

eerste "takopsiener" was. Hy het in 1959 in Suid-Afrika begin werk en onder andere 'n 

"missionary home" in Kaapstad begin. Sy opleiding in Knorr se sendelingskool het dus 'n 

goeie invloed gehad op die werk van die organisasie in Suid-Afrika. 

Die 1976-Jaarboek van die Jehovah-getuies (WTBTS, 1975:183 e.v.) vertel ook van die 

uitbreiding van die organisasie in Suid-Afrika in die tyd van Knorr se presidentskap. So 

is die eerste "Koninkryksaal" van die organisasie in 1949 en 1950 in die Strand (naby 

Stellenbosch) gebou. Op 1 Januarie 1949 verskyn die eerste uitgawe van Die Wagtoring 

in Zoeloe. In 1950 woon 41 Suid-Afrikaners die organisasie se internasionale 

byeenkoms in New York by, waar die New World Tramlation bekendgestel word. Nege 

· van die persone wat dit bygewoon het, bly daar agter om opleiding te ontvang by die 

Gileadskool. 

In 1952 verskuif die organisasie se Suid-Afrikaanse hoofkwartier van Kaapstad na 

Elandsfontein aan die Oos-Rand, waar daar nou vir die eerste keer ook slaapkwartiere 

is. 'n Nuwe drukpers is ingevoer uit Swede, waarmee Die Wagtoring en OllS 

Koninkryksbediening in 8 plaaslike tale en die Ontwaak! in 3 tale gedruk is. In die jaar 

het die aantal verkondigers ook die 10 000 merk verbygesteek (Wl"BTS, 1975:186-188). 

Aan die einde van 1952 het Knorr self 'n besoek aan Suid-Afrika gebring. Volgens die 

Jaarboek (WTBTS, 1975:188-190) was sy insette vir die organisering van die werk te 

Elandsfontein van baie groot waarde. Hy het ook die veelrassige ledevergadering wat in 
Desember gehou is toegespreek. Die drie etniese groepe teenwoordig het elkeen egter 

in sy eie blok moes sit. In 1959 en in 1971 is die land weer deur Knorr besoek. 

In 1955 is die eerste Wagtoring in Xhosa uitgegee, in 1960 in Tswana, in 1966 in Sepedi, 

sodat Die Wagtoring teen 1970 in tien verskillende tale gedruk is te Elandsfontein. 

Hierby is in 1961 begin met 'n "Kingdom Ministry School" vir ouere manne (WTBTS, 

1975:209, 221). 

Daar is ook heelwat werk onder verskillende Europese immigrante in die land gedoen, 
met die gevolg dat daar in 1967 'n Portugese gemeente en in 1969 'n Griekse gemeente 
in Johannesburg ontstaan het. Die werk onder hierdie groepe het sedertdien geweldig 

uitgebrei (WTBTS, 1975:227-229). 

In 1973 is die eerste keer 'n internasionale vergadering van Jehovah-getuies in Suid
Afrika gehou, wat deur 33 408 mense bygewoon is (WTBTS, 1975:238-239). Teen die 
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einde van Knorr se presidentskap het die getal Jehovah-getuies in Suid-Afrika op 27 770 

te staan gekom volgens die 1977-Jaarboek (WfDTS, 1976a:28). 

4.5.4 SAMEVAITENDE GEVOLGTREKKING 

Die Knorr-era staan uit as die tyd waarin die Wagtoring-organisasie sy beheer oor elke 

aspek van die organisasie kundig uitgebrei het. Verder het hulle deur moeite met die 

opleiding van lede te doen, 'n gedugte eenvormige werkspan van lede gevorm. Dit het 

dan ook, soos gesien, 'n geweldige invloed op die uitbreiding van die organisasie se 

ledetal in Suid-Afrika gehad. 

Die eenvormigheid wat deur opleiding, internasionale kontak, 'n eie Bybelvertaling, 

gekoordineerde veldwerk en die vrees dat die einde (1975) op hande is bereik is, het die 

beheer van die bestuursliggaam van die organisasie oor die lede net verder uitgebrei. 

4.6 DIE FRANZ-ERA 

4.6.1 INLEIDEND 

In 'n sekere sin is dit eintlik nie reg om van die jare sedert 1977 as die Franz-era te praat 

nie, aangesien Franz se invloed op die denke van die organisasie voor 1977 klaarblyklik 
groter was as daarna. Met Knorr se siekte wat gemaak het dat hy teen die einde van sy 

presidentskap nie meer die leiding kon neem nie, het die bestuursliggaam van die 
organisasie meer demokraties begin funksioneer. Waar die president vroeer die finale se 

gehad het, kon die bestuursliggaam se besluite van 1976 af net met 'n 

tweederdemeerderheid geneem word (Harris, 1988:30). Klaarblyklik het die mislukte 

voorspellings ten opsigte van 1975 hierdie demokratisering aangehelp. Die gevolg was 

dat Franz (toe vise-president en vanaf 1977 president van die organisasie) se voorstelle 
dikwels afgestem was (Franz, 1991:92-94). 

Tydens sy jarelange diens in die organisasie het Franz 'n groat rol gespeel in die 
totstandkoming van leerstellings waarvan baie vandag nog geld. Hy is dan ook op 'n 

stadium deur een van die topamptenare van die organisasie, Karl Klein20, beskryf as 
"our oracle for the last 67 years" (Watters, J987c:93). In die tyd toe Rutherford as 

president en orator die kalklig gesteel het, het Franz sy invloed uitgeoefen as 

medeskrywer en -denker van sy boeke. Ook as vriend van Knorr en vise-president van 

die organisasie, het hy tydens laasgenoemde se termyn 'n bepalende rol gespeel in die 
leerstellings en werkwyses van die organisasie. So was dit byvoorheeld Franz wat tydens 
die internasionale saamtrek van die organisasie in 1950 gese het dat die prinse (Ou-
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Testamentiese gelowiges wie se koms Rutherford al in die jarc twintig voorspel het - vgl. 

5.4.7) we! opgedaag het. Bulle was egter niemand anders as die gcwone Jehovah

getuies nie (WfBTS, 1974:213-214). Dit is logies <lat haie Jehovah-getuies wat 

Rutherford se voorspellings oor Abraham, Isak, Jakob, en dies mccr gcglo het, vcrkul 

gevoel het (Harris, 1988:30). 

4.6.2 PERSOONLIKE GESKIEDENIS 

F.W. Franz is in 1893 te Covington in die Amerikaanse staat Kentucky gchore. In sy 

boek Faith 011 the March vertel Macmillan (1957:181) <lat Franz se ma 'n ywerige 

Wagtoring-volgeling was en <lat Franz dus van kleins af by die organisasie ingeskakel 

het. Volgens diesclfde publikasie het hy na sy skoolopleiding by die universiteit van 

Cincinnati gaan studeer, waar hy weens sy knapheid 'n Rhodes-beurs aangebied is om by 

Oxford of Cambridge in Brittanje te gaan studecr. Hy bet <lit egtcr nic opgevolg nie, 

maar eerder in 1914 'n voltydse verkondiger geword. In 1920 word hy al lid van die 

hoofkwartierpersoneel, waar hy ten nouste met Rutherford saamgewerk het ten opsigte 

van die publikasies van die organisasie. 

Cetnar en Cetnar (1983:31-32) wys egter daarop <lat alles nie pluis was met hierdie 

aanspraak van Franz dat hy 'n Rhodes-beurs aangehied is nie. In 'n hofsaak in Skotland 

in November 1954 erken Franz <lat hy nooit sy graad by die universiteit voltooi het nie. 

Tog beweer hy <lat hy we! 'n Rhodes-beurs aangebied is. Cctnar en Cetnar het navraag 

gedoen by die trustees wat die beurse in Amerika toeken of <lit die geval was. In hulle 

boek publiseer hulle 'n brief van die trustees gedateer 14 /01 /1981, waarin ontken word 

<lat Franz die beurs aangebied is. 

Franz is deur die Wagtoring-organisasie aangestel as die hoofvertaler van hulle 

weergawe van die Bybel (Franz, 1991:50). Tog het hy net twee jaar universiteitsopleiding 

in Grieks gehad en homself Hebreeus geleer. Jn hogenoemde 'n hofsaak in 1954 moes 

Franz egter erken <lat hy Genesis 2:4 nie uit die Hebreeus kon vertaal toe hy in die hof 

gevra is om <lit te doen nie (Harris, 1988:33). Tog is hy beskou as die organisasie se 
beste kenner van die Bybel en die grondtale daarvan (Franz, 1991:21). 

Op 83-jarige Jeeftyd word F.W. Franz in 1977 verkies tot vierde president van die 

Jehovah-getuies, 'n pos wat hy sou beklee tot en met sy dood in 1992. 
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4.6.3 DIE GROOT KR/SIS VAN 1980 

In sy boek Crisis of Conscience reageer Raymond Franz (1991:92), 'n lid van die 

bestuursliggaam van die Wagtoring-organisasie in die tyd van Knorr se afsterwe en 

Franz se verkiesing, op die tydskrif Time van 11/07 /1977 (p. 64) waarin verklaar word 

dat F.W. Franz deur sy verkiesing as president van die organisasie "meer as pouslike 
mag oor 2,2 miljoen siele wereldwyd verkry het". R. Franz meen dat hierdie stelling 

heeltemal waar sou gewees het 'n jaar of wat vantevore, maar dat dit onwaar geword 

het, want die amp van president "was nie meer die wereldwye magsbasis van voorheen 

nie". 

Die feit <lat een mens (die president) nie meer alleenseggenskap gehad het oor wat God 

sogenaamd sou wou deurgee aan "Sy organisasie" nie, het veroorsaak <lat verskillende 

sieninge van 'n saak nou meer vrylik in en rondom die bestuursliggaam uitgespreek is, 

met die hoop dat die siening die vereiste tweederdemeerderheid sou kon behaal. 

Een van die belangrikste verskille wat geheers het tussen die beleidmakende lede by die 

internasionale hoofkwartier van die Jehovah-getuies, was die vraag of leerstellings van 

die organisasie wat geen Bybelse fundering gehad het nie met dieselfde gesag afgedwing 

kon word op die lede van die organisasie as dit wat duidelik deur die Bybel voorgeskryf 

is (Franz, 1991:276-288). Hiermee saam het van die lede die uitspraak (tipies van kultes 

- vgl. 2.10) <lat verlossing alleen deur hulle organisasie moontlik is, begin bevraagteken 

met 'n beroep op die Skrif dat Christus alleen die Middelaar van gelowiges is. 

'n Mens kan nogal verstaan dat onder die mense wat die sogenaamde godgegewe, maar 

nie Skrifgefundeerde uitsprake van die organisasie begin bevraagteken het, van die 

oudste en aktiefste lede uitgemaak het. Hulle het besef dat 'n doodgewone stemming 

waarin Jede se persoonlike voorkeure uitkom, die mening van mense en nie noodwendig 

van God weerspieel nie. Die gevolg was dat heelwat van hierdie getroue lede rondom 

1980 die organisasie moes verlaat. Een van die lede was Raymond Franz, 'n lid van die 
bestuursliggaam van die organisasie en broerskind van president F.W. Franz.21 

Raymond Franz het grootgeword as lid van die Wagtoring-organisasie. Beide sy ouers 

en drie van sy grootouers was lede. In sy finale skooljaar is hy gedoop (1939) en die 
volgende jaar het hy voltyds as verkondiger begin werk (Franz, 1991:11). In sy 59 jaar 

van lidmaatskap het hy die organisasie getrou gedien op bykans elke kontinent van die 

wereld, dikwels selfs te midde van lewensgevaar (Franz, 1991:19, 227). In nie minder nie 

as 50 lande het hy namens die organisasie opgetree en lesings gelewer. 
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In 1965 word Raymond Franz deur Knorr aangestel in die skrywersafdeling by die 

internasionale hoofkwartier van die organisasie. Hy kry die opdrag om 'n 

Bybelwoordeboek saam te stel, en doen dit met behulp van Lyman Swingle, Edward 

Dunlap (die registratcur van die Gileadskool), Reinhard Lcngtat en John Wischuk. In 

1971 verskyn hierdie 1696 bladsye-lange standaardwerk van die organisasie, Aid to Bible 

Understanding. Die werk het 'n groot invloed op die samestcllers gehad, omdat hulle nou 

vir die eerste keer werklik sclfstandig met die Ilybel moes omgaan. Gewoonlik word van 

Jehovah-getuies verwag om in die eerste plek die standpunte en werke van die 

organisasie te raadpleeg, selfs voor die Ilybel. Maar hicrdie keer hct Knorr aan die 

skrywers die volgende opdrag gegee: "We just want to present what the Ilible says; there 

is no need to look up everything in the Society's publications" (Franz, 1991:21). F.W. 

Franz het wanneer hulle by horn aangeklop het om raad in verband met 'n sekere 

gedeelte, hulle boonop telkens verW)-s na kommentare op die Ilybel wat deur kenners 

buite die organisasie opgestel is. 

Hierdie breer en dieper insig wat die samestellers van Aid to Bihle Understanding deur 

hulle studies verkry het, het beslis 'n invloed op hulle gehad. Hulle gewetens het hulle 

verhinder om Jeerstellings wat deur die bestuursliggaam aanvaar is, self sommer net so 

klakkeloos le aanvaar. Hoewel hulle steeds lojale Jehovah-getuies gebly het, het dit die 

ander Jede van die bestuursliggaam ongemaklik laat voe! en is 'n heksejagtery begin. 

Raymond Franz is gedwing om as lid van die bestuursliggaam te bedank en mense soos 

Edward Dunlap en Rene Vasquez (wat 'n leidende rol gcspeel bet in die Spaanse 

afdeling van die organisasie) is uitgeskop. Dunlap se kommentaar op sy skorsing was 

dat hy maar net die Bybel ook op sy eie wou bestudeer (Watters, 1987c:94). Na 40jaar 

van aktiewe diens aan die organisasie, moes Dunlap op 72-jarige leeftyd met omtrent 

niks wat aan horn behoort nie, weer van vooraf begin en werkies doen om hom en sy 

vrou te onderhou (Franz, 1991:287-288). 

In sy boek Crisis of Conscience vertel Raymond Franz (1991:276-284) hoe hy gevra is om 

te bedank uit die bestuursliggaam. Die rede wat daarvoor aangevoer is, is dat hy nie die 

agt punte wat die organisasie as geloofsbelydenis opgestel het prcsies in daardie woorde 

wou onderskryf nie, omdat dit geen Bybelse gronde bevat bet nie. Die agt punte is 

tekenend van die fcit dat Jehovah-getuies in die ccrste pick nic God nic, maar 'n 

organisasie en sy leerstellings moct dien (Franz, 1991:281-282): 

1. Dat God 'n organisasie op aardc hct (die Wagtoring-organisasie) en dat hy 'n 

bestuursliggaam gebruik om dit te lei. 
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2. Dat die hoop op die hemel net vir sekere gelowiges beskore is, en dat die ander 

gelowiges (sedert 1935) slegs 'n aardse hoop kan koester en daarom ook nie 

nagmaal mag gebruik nie. 

3. Dat die "getroue en verstandige dienskneg" 'n "klas" is, dat dit nie op individue 

betrekking kan he nie, en dat dit deur 'n bestuursliggaam funksioneer. 

4. Dat Christene in twee klasse met verskillende verhoudinge met God en Christus 

verdeel is, op grond van hulle hemelse of aardse bestemming. 

5. Dat die "144 000" waarvan Openbaring praat letterlik opgeneem moet word, en 

dat die "groot menigte" nie kan verwys na mense wat God in die hemel dien nie. 

6. Dat die "eindtye" eers in 1914 begin bet, en <lat Petrus se verklaring dat die 

eindtye met Pinkster begin het (I-land. 2:17), iets anders beteken as wat Paulus 

daaronder verstaan (2 Tim. 3:1). 

7. Dat Christus eers in 1914 amptelik as koning gekroon is, en dat Sy parousia in 

daardie jaar begin het. 

8. Dat as die Bybel se <lat mense soos Abraham, Isak en Jakob na 'n hemelse 

vaderland verlang het (Heb. 11:16), <lit onmoontlik kan beteken <lat hulle ooit 'n 

hemelse lewe sou he. 

Bogenoemde stellings word in hoofstuk 7 (veral 7.7) verder bespreek. Die 

"geloofsbelydenis" was dus duidelik 'n toets of Franz en die ander selfs ten koste van die 

Skrif in die organisasie en sy leerstellings glo (vgl. 3.9). So erg het hulle in die 

hoofkwartier geskinder en die mense wat die organisasie moes verlaat swartgesmeer, <lat 

ander lede van die personeel soos Randall Watters die liefdeloosheid ook nie meer kon 

uithou nie, en hedank bet (Watters, 1987c:93). 

Na sy vertrek uit die hoofkwartier, is Raymond Franz en sy vrou deur Peter Gregerson, 

'n vriend van horn en ook 'n Jehovah-getuie, van huisvesting en werk voorsien. Die 

volgende jaar (1981) het Gregerson uit die organisasie hedank weens verskille wat hy 

met hulle leerstellings gehad bet. Daarna bet iemand Raymond Franz 'n keer saam met 

die man wat horn in sy nood bygestaan het, Gregerson, in 'n restaurant sien eel. Omdat 

die organisasie leer dat lede geen kontak met oudlede mag he nie, is <lit aangegryp as 

rede om vir Raymond Franz, na soveel jare v:m getroue <liens, uit die organisasie te 

skors (Ostling, 1982:96-97). W:1tter groter liefdeloosheid en selfsugtigheid kan daar wees 

as om so 'n man oor 'n ete in 'n restaurant saam met 'n weldoener te skors en daarmee 

te kenne te gee dat hy nie meer die ewige lewe sal heerwe nie. 
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In al hierdie woclinge het F.W. Franz klaarblyklik nic 'n nocmcnswaardigc rol gcspeel 

nic. In 1992 is Franz oorlede en as president opgevolg deur Milton G. Henschel 

(Watters, 1993:6), 'n man wat self al verskeie kere in Suid-/\frika was (WfBTS, 

1975:188-191). 

4.6.4 DIE FRANZ-ERA IN SUID-AFR!KA 

In die tyd na Knorr se dood in 1977, het die Jchovah-getuies in Suid-/\frika steeds 

drasties bly groei. Terwyl die getal verkondigers in die land volgens hulle 1980-Jaarbock 

(wrDTS, 1979a:28-29) in 1979 afgeneem het van die gemiddeld van 26 196 

verkondigers wat daar in die jaar 1978 was na 25 624 verkondigers die volgende jaar, het 

die getalle in die daaropvolgende jare weer toegeneem. Volgcns die 1992-Jaarhoek van 

die organisasie (WTBTS, 1992:40-41) was daar in 1991 'n gemiddeld van 49 419 

Jehovah-getuie-verkondigers in Suid-Afrika, wat in daardie jaar meer as 11 miljoen ure 

gesamentlik aan verkondigingswerk spandeer het. Die getal gemeentes het gegroei tot 

1077 en daar is in 48 158 huise sogenaamde Bybelstudies gchou. 

Saam met die ledetal het ook die Bethel-hoofkwartier van die organisasie in Suid-Afrika 

gegroei. Die Wagtoring van 15/08/1978 (p. 18) berig dat die gehou aan die Oos-Rand te 

klein geword het. Aanbouings is gedoen wat die gebou bykans laat verdubbel het in 

grootte, en <lit is in die begin van 1978 in gebruik geneem. Net die volgende jaar berig 

Die Wagtoring van 01/05/1979 (p. 28) <lat die verbouings steeds nie voldoende blyk te 

wees nie en <lat 'n nuwe hoofkwartier beplan word. 

Hierdie nuwe hoofkwartier, berig Die Wagtoring van 15/12/1987 (pp. 26-29), is op 

21/03/1987, na ses jaar se beplanning en bouwerk, uiteindelik in gebruik geneem. Dit is 

steeds die organisasie se hoofkwartier in Suid-Afrika, heet ook Bethel en is gelee te 

Roodekrans aan die Wes-Rand (op die grens tussen Krugersdorp en Roodepoort). Die 

weermag het die ou Bethel oorgeneem vir hulle gehruik. 

Vir die bou van die nuwe hoofkwartier is veral van vrywillige arbeid van Jehovah-getuies 

gebruik gemaak. Party het hulle vakansies vir die saak opgeoffer en ander het elke 

naweek kom help. Heelwat materiaal en masjinerie is geskenk, heelwat ander skenkings 

is ontvang, en verder is 'n bedrag geld ook by die bestuursliggaam van die organisasie 

geleen. Die kompleks hestaan uit 'n woongehou van 360 meter lank en drie verdiepings 

hoog, met 'n sentrale eetsaal, kombuis en wassery. 'n Klein entjie daarvandaan is 'n 

kantoorblok waar administrasie, vertaalwerk, beplanning, ensovoorts gedoen word, 

asook 'n groot saal vir 'n drukpers, wat glo volgens die afmetings van Noag se ark gebou 

is. Op 'n gedeelte van die grond word daar ook met melkkocie gcboer. Twee \ede van 
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die bestuursliggaam van die organisasie het die woord gevoer tydens die 

ingebruikneming van die kompleks, naamlik Carey Barber en die huidige president van 

die organisasie, Milton Henschel. Plaaslike lede wat ook opgetree het, was R.F. Stow 
(die voorsitter), P.J. Wentzel (vgl. 4.5.3) en J.R. Kikot. 'n Uitbreiding aan die drukpers 

het veroorsaak dat Die Wagtoring vanaf 01/04/1987 in volkleur gedruk kon word. Tans 
word literatuur vir die hele Suidelike Afrika te Roodekrans voorberei en op gereelde 

grondslag van hier af tot by die ewenaar versprei. 

Dit dien vermelding <lat die werksaamhede van die Wagtoring-organisasie in Suid

Afrika nie heeltemal ongestoord plaasgevind het nie. Die afgelope tien jaar het 

interkerklike organisasies in die land ontstaan wat hulle daarop toespits om Jehovah
getuies en lede van antler kultes te bekeer tot die Christendom. Die gebeure is in lyn 

met wat in Amerika gebeur het, waar daar heelwat organisasies bestaan met die doe! 

voor oe. Organisasies wat plaaslik ontstaan het, is onder andere Niglzt Watclz Ministries 

wat later 'n naamsverandering ondergaan het na Watclznum Ministries, en KIES (Kulte 

lnligting- en Evangelisasiesentrum). Heelwat mense wat betrokke was onder andere by 
die Jehovah-getuies, is deur hierdie organisasies en hulle lede gehelp. 

4.6.5 SAMEVAITENDE GEVOLGTREKK!NG 

Met die dat 'n enkele leier van die organisasie nie alleenseggenskap gehad het in die 

Franz-era nie maar die bestuursliggaam op 'n demokratiese wyse begin funksioneer het, 

kon verwag word dat hierdie deelnemende bestuur sou deurwerk na die res van die 

organisasie. Die teendeel het egter waar blyk te wees. Die lede van die bestuursliggaam 

het alma! om hulle begin wantrou. So verbete het hierdie groepie manne aan hulle 

posisies probeer vasklou, dat selfs lede wat oor baie jare hulle getrouheid bewys het, 

geskors is as hulle nie robotagtige gehoorsaamheid aan die "organisasie", of eintlik aan 

die "demokratiese" persone in beheer, wou toon nie. Die tipiese eienskappe van kultes 

wat in hoofstuk 2 bespreek is, was steeds sigbaar in die organisasie. 

Daar is selfs vrees en afsku geskep teenoor lede binne die organisasie. Hierdie 
emosionele beheer (vgl. 2.4) is so goed gedoen dat wantroue en swartsmeerdery 
blykbaar 'n kenmerk van die binnekringe van die organisasie geword het. So sterk is die 
organisasie se "beheer" oor die Bybel uitgeoefen (vgl. 2.11), dat diegene wat self die 

Bybel wou bestudeer, gevaar geloop het om geskors te word. 

Klaarblyklik het hierdie drastiese maatreels om streng beheer oor die lede te handhaaf 
nie negatiewe gevolge op die groei van die organisasie in die res van die wereld gehad 
nie. Die Suid-Afrikaanst: Jehovah-getuies het op die oog af nie die skok gevoel van <lit 
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wat by die hoofkwartier van die organisasie in die VSA gebeur het nie. Tog het dit wel 

'n invloed gehad op diegene wat die ware Christelike evangelic na die Jehovah-getuies 

wil uitdra, want die lede wat die Wagtoring-organisasie verlaat het, het organisasies 

gestig wat moeite doen om materiaal te puhliseer wat gebruik kan word in die 

verkondiging van die evangelie aan lede van sodanige kultes. 

4.7 DIE NAAM VAN DIE ORGANISASIE 

4.7.1 INLEIDEND 

Deesdae ken almal die lede van die Wagtoring-organisasie as Jehovah-getuies. Min 

mense besef dat vir bykans die helfte van die tyd wat hierdie organisasie bestaan, hierdie 

naam nooit vir die organisasie of sy lede gebruik is nie. Die naam Jelwvalz-gelllies is 

volgens die 1975-Jaarboek van die organisasie (WTBTS, 1974:149-151) een nag deur die 

destydse president, Rutherford, uitgedink. Dit is deur horn aangekondig as die 

organisasie se nuwe naam by hulle internasionale saamtrek te Columbus, Ohio, op 

Sondag 26/07 /1931. 

In hierdie gedeelte word gekyk na die name wat die Wagtoring-organisasie al in sy kort 

geskiedenis van net meer as 'n eeu gehad het. Aangesicn dit in die laaste jare deur die 

organisasie beklemtoon word dat die naam Jehovah se Getuies hulle as die enigste "ware 

godsdiens" uitwys (WTBTS, 1982:184-185), 'n uitgangspunt wat gebruik word vir 

ledewerwing en om die organisasie se heheer oor bestaande lcde te vcrsterk, is dit nodig 

dat hierdie aanspraak deeglik geweeg word. Omdat die organisasie hulle op die Bybel 

beroep vir hierdie belangrike naamsverandering in hulle geskiedenis, is dit goed om 

reeds in hierdie hoofstuk hulle Byhelse hegronding vir die naam te weeg. 

4.7.2 DIE NAME VAN DIE ORGANISASIE VOOR 1931 

Volgens die 1975-Jaarboek van die Jehovah-getuies (WTBTS, 1974: 150) was die 

organisasie voor 1931 amptelik bekend onder sy korporatiewe name, naamlik Watch 

Tower Bible and Tract Society, International Bible Students Association, en Peoples Pulpit 

Association. Jn die volksmond is na lede van die organisasie verwys as Russelliete. 

Die rede waarom die organisasie voor 1931 nie so 'n kenmerkende naam soos vandag 

gehad het nie, was omdat dit nie as Bybels korrek gesien is om 'n kenmerkende naam te 

he nie! So verklaar Die Wagtoring van 04/1882 (pp. 7-8) op grond van 1 Korintiers 3:1-4 

<lat Christene nie moet se "ek is van Apollos", of "ek is van Paulus", of "ek is van hierdie 
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of daardie kerkgroepering" nie, maar dat die enigste naam wat 'n mens mag gebruik om 

jou bekend te stel, die naam van die Hoof van die kerk, naamlik Jesus Christus is. 

Die Wagtoring van 02/1884 (p. 2) gaan selfs sc>Ver as om te se dat dit glad nie saak maak 
hoe ander mense na die organisasie en sy lede verwys nie en gaan dan voort om te se 
"we acknowledge none other name than 'the only name given under heaven and among 
men' - Jesus Christ. We call ourselves simply Christians".22 

Op grond van Handelinge 15:14 verklaar Russell in die eerste volume van sy Studies in 
the Scriptures, dit is The Divine Plan of the Ages (WTBTS, 1886:92), dat die hoofdoel 

waarom die evangelic verkondig moet word is om 'n volk vir die Naam van Christus te 
wen. Dat die Naam van Christus hier in Handelinge 15:14 ter sprake is, word ook in Die 

Wagtoringvan 01/08/1908 (p. 228) beklemtoon. 

4.7.3 DIE NAAM JEHOVAH SE GETUIES SEDERT 1931 

Die Wagtoring van 01/12/1981 (p. 24) gee twee redes aan waarom die organisasie tog 

maar 'n spesifieke naam vir hulleself gekry het, naamlik Jehovah se Getuies. Die eerste 

rede is dat dit sou meehelp tot die verering van God se Naam Jehovah. Die tweede rede 
is om die organisasie te onderskei van die miljoene ander mense wat ook daarop 

aanspraak maak dat hulle die Bybel bestudeer en dus ook Bybelstudente genoem kan 

word. 

Magnani en Barrett (1983:321) meen dat bogenoemde nie die eintlike redes vir die skuif 

was nie. Die rede was dat Rutherford van Russell se spook ontslae wou raak. Russell is 

steeds aangehang as die spesiale boodskapper wat deur God gestuur is (WTBTS, 
1917a:53) en is selfs aanbid (WTBTS, 1959:69, 91). Rutherford wou met die nuwe naam 

ontslae raak van hierdie houvas wat Russell nog op die organisasie gehad het. Hy het 

homself immers begin adverteer as "the world's foremost Bible scholar, Judge 
Rutherford".23 

Dat hierdie siening van Magnani en Barrett sin maak, blyk uit die toespraak wat 

Rutherford gehou het met die bekendstelling van die nuwe naam. Hy meld as deel van 

die motivering daarvoor dat na hulle as Russelliete verwys word en "ons weier om die 
naam van enige mens te dra of daarby bekend te staan" (WTDTS, 1974:50). Sodoende 

kon die Russell-getuies nou Rutherford-getuies word, want hulle moes dit wat 
Rutherford verkondig het as komende van God uitdra. Tot vandag toe is die lede steeds 
die getuies, oftewel verkondigers van die denke van die mense in beheer van die 
organisasie, sonder d:1t iets bevraagteken mag word (vgl. 3.2). 
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4.7.4 WAAROM JUIS JEHOVAH SE GETUIES? 

In Redenering uit die Skrif (WTBTS, 1985a:217) gee die Wagtoring-organisasie twee 

redes waarom <lit belangrik sou wees "om God se persoonlike naam (Jehovah) te ken en 

te gebruik". Die eerste rede wat aangevoer word, is <lat 'n mens God se persoonlike 

naam moet ken en gebruik om 'n intieme verhouding met Hom te kan he. Die tweede 

rede is <lat <lit nodig is om God se persoonlike naam te gebruik op die sendingvcld, want 

"slegs deur Sy persoonlike naam te gebruik, net soos die Bybel self ook doen - Matt. 

28: 19, 20; 1 Kor. 8:5, 6" is <lit moontlik om te loon '\lat die ware God van die valse gode 

van die nasies verskil". 

Nie een van hierdie twee redes kan egter die toets van die Skrif deurstaan nie. Wanneer 

een van Sy dissipels die Here Jesus vra om hulle te leer bid (Luk. 11:1-4), het Jesus 'n 

guide kans om hulle te leer om God as Jehol'ah aan te spreek. Om die waarheid te se, 

<lit sou eintlik verkeerd van Hom gewees het om hulle <lit nie te leer nie, as <lit werklik 

nodig was om die persoonlike Naam van God te gebruik om 'n intieme verhouding met 

Hom te kan he, soos wat die Jehovah-getuies beweer. 

Jesus leer hulle egter wel om op die intiemste moontlike manier met die almagtige God 

in gebed om te gaan, naamlik deur Hom aan te spreek as "Ons Vader". Deur die 

versoeningswerk van Jesus Christus het God die wat in Hom glo tot Sy kinders 

aangeneem (Ef. 1:5). Juis omdat gelowiges kinders van God is, kan hulle Hom in gebed 

soos 'n klein kindjie intiem-vertrouend aanroep as "Abba, Vader" (Rom. 8:14-17), onder 

leiding van niemand minder nie as die Heilige Gees. Watter aardse pa is daar wat nie 

weet <lat sy kind met horn praat as die kind "pappa" of "vader" sc nie? Gelowiges kan 

God in gebed op enige naam (of titel) noem waarmee Hy Hom aan hulle in Sy Woord 

openbaar. Hy sal weet hulle praat met Hom. Maar die intiemste is en bly <lit wat die 

Here Jesus Sy dissipels geleer het: "Ons Vader" (vgl. Hendriksen, 1976a:326-327). 

Die aartsvaders was van die mense in die Bybel wat die intiemste verhoudings met God 

gehad het. In Jesaja 41 :8 verwys God self na Abraham as Sy vriend. Op nog twee plekke 

in die Bybel (2 Kron. 20:7 & Jak. 2:23) word na Abraham as vriend van God verwys. Dit 

dui op 'n besonder intieme en hegte verhouding tussen Abraham en God. Tog se God in 

Eksodus 6:2 aan Moses <lat Hy aan Abraham, Isak en Jakob verskyn het "as God die 

Almagtige", maar <lat Hy Hom nie met die naam JHWH (Jehovah soos die New World 

Translation <lit vertaal) aan hulle bekend gemaak het nie. 

Uit beide Ou- en Nuwe-Testamentiese gegewens is dit dus duidelik <lat die leerstelling 

van die Jehovah-getuies <lat die naam Jehol'ah gebruik moet word ter wille van 'n 
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intieme verhouding met God, geensins opgaan nie. lnteendeel, die Here Jesus leer 
gelowiges onduhbelsinnig om God as Vader aan te spreek. 

Die tweede rede wat die organisasie aanvoer vir die belangrikheid van die ken en 
gebruik van die naam Jelzovalz, is dat dit die ware God van al die valse gode moet 
onderskei op die sendingveld. Daar word selfs sover gegaan as om te se dat hierdie 
onderskeid "slegs deur Sy persoonlike naam te gebruik" getref kan word, maar ook dit 
dra nie water as dit met die Bybel vergelyk word nie. 

As dit so belangrik was om God se sogenaamd persoonlike naam Jelzovalz op die 
sendingveld te gehruik, sou diegene wat die Here in die tyd van die Nuwe Testament 
uitgestuur het om die evangelic te gaan verkondig in 'n wereld wat die ware God beslis 
nie geken het nie, pertinent die naam Jelzovalz gebruik het in die verkondigingswerk. 

Maar van nie een van die apostels en ander Nuwe-Testamentiese verkondigers vind 'n 
mens in die Bybel aangeteken dat hulle ooit die naam Ielzovalz (of selfs Jalzwelz) direk 
gebruik het nie.24 

In Handelinge 17:15-34 lees 'n mens dat Paulus diep ongelukkig was oor al die afgode 

wat in Atene aanbid is. Wanneer hy dan teenoor al die valse gode aan hulle die ware 

God verkondig, lees 'n mens glad nie dat hy Hom op een of ander persoonlike naam 

probeer bekendstel nie. Juis in 'n omgewing wat oorloop van afgodsdiens, verkondig 

Paulus "aan hulle die evangelic van Jesus en die opstanding" (vers 18). Na God word 

verwys as "die God wat die wereld gemaak het en alles wat daarin is" en alles steeds 

onderhou deur "aan alma! lewe en asem en alles (te) gee" (verse 25-26). 

Die ware God is nie maar net nog 'n god wat 'n spesifieke persoonlike naam bet nie. Die 

ware God kan nie in 'n persoonlike naam vasgevang word nie. Die ware God openbaar 

Hom en word juis ook geken deur Sy werke. Hy is die enigste ware God (Elolzim), die 

sterk en almagtige, die Skepper en Onderhouer van die heelal. So stel Hy Homself reeds 

in die eerste vers van die Bybel bekend (Gen. 1:1). So stel Hy Hom aan Abram bekend 
(Gen. 17:1). En Paulus stel Hom aan die Ateners bekend as die God (Theos) wat alles 
gemaak bet en omlerhou (I land. 17:25-26). Die naam Adonai (dui op God as Heerser) 
word ook in die Ou Testament vir God gebruik (Deut. 10:17), asook die naam Jalzweh 

(Jes. 43:3 & Joh. 1:23 - wat in die Grieks van die Nuwe Testament met K11rios en in 
Afrikaans met "Here" vertaal word) om op God se onveranderlike verbondstrou te 

dui.25 Jesus verwys weer na God die Vader as "God" (Theos - Joh. 3:16) en as "Vader" 

(Pater - Joh. 16:3, 26-28, 32). Hy leer Sy navolgers om, soos Hy, God ook as "Vader" aan 

te spreek, en dit in die gebed waar die eerste bede is dat God se Naam geheilig moet 
word (Matt. 6:9). 
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Die Here Jesus bedoel duidelik nie <lat een of ander spesifieke naam van God geheilig 

moet word nie (- dan sou Hy ons ook geleer het om God op die naam aan te spreek in 

hierdie modelgebed). "L'lat u Naam geheilig word" sc <lat God self geheilig moet word, 

want Hy is die Een na wie verwys word dcur 'n naam van Hom tc gehruik.26 'n Naam 

word tog gebruik om 'n spesifieke persoon aan te dui, daarom mag 'n mens geen naam 

wat na God verwys misbruik nie (Eks. 20:7). God sal <lit nic ongestraf laat bly nie, omdat 

dit tot oncer van Hom self strek. Om iemand by name te noem, is om na 'n spesifieke 

persoon te verwys. As 'n mens God se Naam verheerlik, verheerlik 'n mens tog Hom na 

wie die naam verwys.27 

As dit vir God werklik belangrik was <lat slegs Sy naam Jehovah vcrkondig moes word, 

sou Jesus en Sy apostels <lit beklemtoon het. Die teendeel is egter waar. Die naam word 

nerens direk in die Nuwe Testament genoem nie. Verder sou God seker die korrekte 

uitspraak van Sy pcrsoonlike naam vir ems behoue laat hly hct, as juis dit Hom moes 

onderskei van al die valse gode, soos wat die Jehovah-gctuies bcwcer. Die Jehovah

getuies erken egter self <lat <lit nie seker is of die verbondsnaam van God werklik 

Jehovah is nie, maar gee voor dat dit van minder belang is of 'n mens Jahweh (wat 

wetenskaplikes vandag glo die waarskynlike uitspraak van die verbondsnaam van God 

is; vgl. 6.4) as Jehovah aanspreek (WTBTS, 1985a:215-217). Om aan die een kant te 

beklemtoon dat "slegs" die ware naam van God Hom kan onderskei van die valse gode 

op die sendingveld, en aan die ander kant nie die verkecrde vokale in Sy naam reg te 

stel nie, kan nie met mekaar versoen word nie. Daar is tog duidelik 'n verskil tussen die 

name KooS, KeeS en KaS wat telkens dieselfde konsonante bevat, maar verskillende 

vokale. Die Wagtoring-organisasie kan egter nie van die naam Jehovah afstand doen 

nie, omdat hulle naam Jehovah se Getuies die naarn Jehovah bevat, en hulle hierdie 

naarn as godgegewe beskou (WTBTS, 1965:270). 

As daar wel 'n naam is wat spesifiek deur Nuwe-Testarnentiese gelowiges verkondig 

rnoet word, dan is dit volgens die Bybel die Naam van Jesus. In Johannes 15:26-27 
beklerntoon Jesus dat die gelowiges saarn met die 1-Ieilige Gees van Horn rnoet getuig. 

In Handelinge 1 :8 sc Jesus vir Sy dissipels "ju lie sal my getuies wees". Die Nuwe

Testamentiese kerk was aan hierdie opdrag om getuies van Jesus te wees gehoorsaarn. 
In Handelinge en die Nuwe- Testamentiese briewe lees 'n mens telkens dat hulle die 

evangelic van die Here Jesus Christus verkondig het (Hand. 5:42; 11:20; 17:18; Ef. 3:8), 

of net dat hulle Jesus Christus verkondig het (Hand. 8:5; 17:1-3; 1 Kor. 1:23; Fil. 1:16-

18), en dat die mense hulle bekeer het tot die Here Jesus (Hand. 11:21). 

Teenoor die Jehovah-getuies wat beweer dat juis die naarn Jehovah op die sendingveld 
gebruik moet word, is die Naam van Jesus dus deur die Nuwe-Testamentiese gelowiges 
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verkomlig (Hand. 9:27-29). Verlossing is alleen vir die beskore wat in Sy Naam glo (1 

Joh. 5:13). 

4.7.5 SAMEVAITENDE GEVOLGTREKKING 

In hierdie gedeelte is gekyk na die name waaronder die Wagtoring-organisasie deur die 

loop van sy geskiedenis van net meer as 'n eeu bekend gestaan het. Dit is interessant dat 

Jede van die organisasie vir bykans die helfte van hulle bestaan nie onder 'n spesifieke 

naam bekend wou staan nie, maar na hulleself as Christene of Bybelstudente verwys het. 

Dit is tipies van kultes in hulle beginjare om hulle as net nog 'n groep Christene voor te 

stel om niksvermoedende Christene so in te trek (vgl. 2.13.2). 

Dit blyk dat die naam Jehovah se Ge!llies deur Rutherford ingebring is om sy eie posisie 

binne die organisasie as sogenaamde mondstuk van God te verstewig. Met die nuwe 

naam kon 'n gevoel van eksklusiwiteit en samehorigheid onder die lede geskep word, en 

kon hulle aangevuur word om as die enigste Get11ies van Jehovah die organisasie se 

leerstellings met ywer te verkondig. Hierdeur kon die kulte sy beheer oor die gedrag van 

sy lede nog sterker maak (vgl. 2.3.4). 

Ju is as gevolg van die eksklusiwiteitsgevoel wat die naam Jehovah se Getuies wek en die 

effektiewe middel wat dit blyk te wees vir gedragsmanipulasie, kan die organisasie nie 

hulle naam verandcr na byvoorbeeld Juhweh se Get11ies of Jesus se Getuies nie. Om van 

Jehovah te praat (en God selfs so in gebed aan te spreek), is iets so eie aan die groep, 

dat dit 'n onderskeidende kenmerk van die groep geword het. Vir die lede is die gebruik 

van die naam Jehovah 'n he"·'Ys dat hulle aan die enigste groep ware gelowiges (die 

organisasie wat Jelww1h se naam eer) behoort. Deur dus op 'n unieke manier na God te 

verwys, versterk die organisasie sy beheer oor die lede (vgl. 2.6). So kan Jede selfs in 

hulle eie gebedslewe nie loskom van die band waarmee hulle aan die organisasie gebind 

word nie. 

4.8 SAMEVATI'ING EN GEVOLGTREKKING 

Die doel van hierdie hoofstuk, soos in die inleiding tot die hoofstuk (4.1) uiteengesit, is 

om te kyk of die geskiedenis van die Wagtoring-organisasie daarop dui dat of hulle 'n 

kulte is of nie. Iliermee saam moes bepaal word of hulle geskiedenis die aanspraak van 

die organisasie dat hulle deur God beheer word bevestig of weerspreek. 

Ter verstcrking van hulle leer dat hulle die enigste ware godsdienstige groep is, maak 

die organisasie aanspraak op 'n ceue-oue gcskiedenis. Die eerste mense, Adam en Eva, 
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se tweede oudste kind, Abel, word as die eerste Jehovah-gctuie gcsien. Vandaar poog 

hulle om hulle geskiedenis deur te trek tot vandag toe, met 'n groot sprong wat gemaak 

word vanaf die tweede eeu na Christus, tot die sogenaamde herstigting van die ware 

godsdienstige groep onder Russell aan die einde van die negentiende eeu. 

'n Evaluering van die organisasie se siening van die geskiedenis, asook die redes wat 

daarvoor aangevoer word, het duidelik laat blyk dat niks hierdie aansprake van die 

organisasie ondersteun nie. Selrs die Skrifgedeeltes wat die organisasie aanhaal ter 

stawing van hulle aanspraak om die oudste godsdienstige groep te wees, se of 

veronderstel nie eers naastenby <lit wat die organisasie daaraan toedig nie. Buitendien 

se die Here Jesus self <lat die kerk van God nooit sal doodloop en 'n herstigting nodig 

sal he nie (Matt. 16:18; 28:20). Die organisasie maak dus al hierdie verkeerde aannames 

om daardeur die geskiedenis te kan herinterpreteer vir hulle lede. Daardeur openbaar 

die Wagtoring-organisasie die eienskap van 'n kulte soos aangedui in hoofstuk 2 om die 

geskiedenis te wil beheer ter wille van hulle eie voordeel en invloed op hulle lede (vgl. 

2.8). 

Hierna is gekyk na die geskiedenis van die organisasie aan die hand van die tydperke 

wat hulle eerste vier leiers as presidente van die organisasie gedien het. Daar is ook na 

die geskiedenis van die organisasie in Suid-Afrika gedurende die onderskeie eras gekyk. 

·Wat die tydperk van die stigter en eerste leier van die organisasie, C.T. Russell, betref, 

het dit duidelik geblyk dat hierdie organisasie nie as 'n herstigting van die ware kerk 

deur God begin is nie. Die organisasie is begin deur 'n dinamiese leier wat dinge met 

goeie sakevernuf kon beplan, en selfs nie geskroom het om van onwaarhede gebruik te 

maak ter uitbreiding van sy organisasie nie. Sy leerstellings gee geen bewys van 'n 

radikale breuk met opvattings van sy tyd nie, maar is 'n verwerking van dinge wat hy 

veral van Adventiste oorgeneem het. Hy het absolute gehoorsaamheid van die lede 

vereis, deurdat hy daarop aanspraak gemaak het om 'n spesiale gesant van God, die 

"getroue en verstandige dienskneg" (Matt. 24:45-47) te wees. As sodanig het hy dit wat 
hy geskryf het as belangriker vir die geloof van die mcnse van sy tyd beskou as die Dybel 
self. Op die manier kon hy in 'n baie groot mate die behecr oor die lede van die 

organisasie uitoefen wat as 'n tipiese werkwyse van kultes in hoofstuk 2 beskryf is. 

Die skeuring in die organisasie na Russell se dood by die hoofkwartier in die VSA, 

asook in Suidelike Afrika, laat die vraag ontstaan watter deel dan die voortsetting van 

Russell se organisasie sou wees. Heelwat dinge kom uit die geskiedenis van die 

organisasie in Rutherford se tyd na vore, wat tipies van die werkwyse van 'n kulte is soos 

uiteengesit in hoofstuk 2. Verskillende stappe is deur Rutherford geneem om aan 

homself totale beheer oor die organisasie en die lede te gee. Vir lcde wat nie wou buig 
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onder Rutherford se leierskap nie, is sake so moeilik gemaak dat hulle uit die 

organisasie padgegee het. In Suidelike Afrika het op plekke al die lede en op ander 

plekke die meerderheid van die lede, die organisasie verlaat. Niks en niemand is ontsien 

om die mag van die Wagloring-organisasie en sy leiers (veral Rutherford) te bevestig en 

in die Naam van God slaafse trou van die lede af te dwing nie. 

In die Knorr-era is die beheer van die organisasie oor elke deel van die werk wat deur 

die lede verrig is en selfs oor hulle gedagtes verder uitgebrei deur dinge soos 

eenvormige opleiding, internasionale kontak, gekoiirdineerde veldwerk, 'n eie 

Dybelvertaling, en die uitbuiting van die vrees dat die einde (1975) op hande was. 

Moeite is gedoen om buitelandse takke (waaronder die van Suid-Afrika) deel te maak 

van die eenvormige werksaamhede van die organisasie. 

Aan die einde van die Knorr-era het die bestuursliggaam van die organisasie meer 

demokraties te werk hegin gaan. Dit het egter nie daartoe gelei dat die totale beheer 

van die organisasie oor hulle lcde in die Franz-era verslap bet nie. Daar is inteendeel 

net groter slaafse navolging van die lede vereis, kwansuis om so hulle trou aan Jehovah 

te bewys. Daar is hard opgctree teen enigiemand of enigiets wat net dalk gelyk het of hy 

nie die goddelike gesag van die organisasie met voile gehoorsaamheid aanvaar nie. So 

het die organisasie net verder bewys dat dit al die eienskappe van 'n kulte bevat soos 

uiteengesit in hoofstuk 2. 

In die laaste plek is stilgestaan by die verskillende name wat die organisasie deur hulle 

geskiedenis van net meer as 'n eeu gehad het, en die redes waarom hulle nou as Jehovah 

se Getuies bekend wil staan. Dit is tipies van kultes om hulleself in hulle beginjare as 

net nog 'n groep Christene voor te stel om niksvermoedende Christene so in te trek. 

Die naam Jehovah se Getuies is klaarblyklik deur Rutherford ingebring om sy eie posisie 

binne die organisasie as sogenaamde mondstuk van Jehovah te verstewig. Nog 'n doel 
daarvan was waarskynlik om 'n gevoel van eksklusiwiteit en samehorigheid onder die 

lede le skep en hulle aan te vuur om hard te werk vir die organisasie omdat hulle die 

enigsle ware Gewies van Jehovah is. Sodoende kon hierdie kulte sy beheer oor die 

gedrag van die lede nog sterker maak. 

Uit dit alles moet die gevolgtrekking gemaak word dat die geskiedenis van die 

Wagtoring-organisasie die aanspraak verkeerd bewys dal hulle die werklike 

verteenwoordigers van God op aarde is en dat hulle hulle werk onder leiding van God 

self doen. Die geskiedenis van die Jchovah-getuies onderstreep cerder die feit dat 

hierdie organisasic dcur en dcur as 'n kulte heskryf kan word. 

159 



In die volgende hoofstuk word stilgestaan by die meer inhoudelike aspekte van die 

geskiedenis van die Wagtoring-organisasie. Die vraag word gevra of dit wat die 

organisasie oor die jare geprofeteer en geleer het, bcvestig dat hulle 'n kulte is of nie. 

AANTEKENINGE BY HOOFSTUK 4 

1. Hierdie kulte leer dat Christelike liefde vrye seksuele verkeer tussen lede 
beteken (vgl. Martin, 1980:143-202). 

2. In die volgende artikels in The Brooklyn Daily Eagle word die hele verhaal vertel: 
01/01/1913 (pp. 1-2): "Miracle Wheat Scandal." 
22/01/1913 (p. 2): "Testimony of Russellite beliefs." 
23&24/01/1913 (p. 3): "Testimony on wheat." 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

27/01/1913 (p. 3): "Government experts testify on 'Miracle Wheat' and ascertain 
beyond doubt that it is not miraculous or overly excellent." 
28/01/1913 {p. 2): "Prosecution and Defence sum-up. Russell assailed, but not 
present to hear it." 
29/01/1913 (p. 16): "Russell loses libel suit." 
Die volledige artikel, soos dit steeds op microfilm verkrygbaar is in New York, is 
woordeliks weergegee deur Martin ( 1992:41 ). 
Dat hierdie nie 'n gelsoleerde geval was nie, is duidelik uit 'n ander koerantberig 
wat Martin (1992:42) aanhaal oor Russell se sogenaamde werksaamhede in 
Japan, naamlik die Japan Weekly Chronicle van 11/01/1913. 
Du is iets wat ook nie meer vandag geleer word nie. Net die leiersklas is vandag 
daardie dienskneg (vgl. 7.7.2). 
Die Wagtoring, 01/03/1896 {p. 47). 
Die Wagtoring, 15/04/1904 {p. 125). 
Studies in the Scriptures, Vol.4 (WTBTS, 1897:613-614) 
Die Wagtoring, 15/12/1916 {pp. 390-391). 
Die Wagtoring, 01/03/1917 (p. 67). 
Die Wagtoring, 01/04/1920 (p. 100). 
Die Wagtoring, 01/05/1921 {p. 135). 
Die Wagtoring, 01/03/1922 (p. 74). 
In die ouer beoordelings van die organisasie se leer is telkens na hulle as 
Russelliete verwys. So behandel Flemming (1940:52-61) hulle byvoorbeeld onder 
die opskrif Die R11ssellis111e en Sanders (1956:73-84) hulle onder die opskrif 
Jehovah's Witnesses or Rmsellism. 
Rutherford se persoonlike geskiedenis is verkry uit die "1975 Yearbook of 
Jehovah's Witnesses" (WTDTS, 1974:81 e.v.) 
Dat die boek van Macmillan hoog aangeslaan word deur die Wagtorin~
organisasie, blyk duidelik daaruit <lat die boek ~ereeld aangehaal word in die 
organisasie se hoeke as hierdie deel van die gesk1edenis beskryf word (WTDTS, 
1974:82 e.v., 105 e.v.), asook uit die feit dat N.H. Knorr, die president van die 
organisasie ten tye van die publikasie van die boek, die voorwoord geskryf het en 
dat hy daarin beklemtoon dat Macmillan se weergawe van die geskiedenis van 
die or~anisasie goed en waarheidsgetrou is (Macmillan, 1957:1). 
Daar 1s begin met die "Mordegai-Naomi-klas", vanaf 1922 tot 1929 die "Rut
Ester-klas", en na 1931 tot vandag die sogenaamde "Jonadab-klas" wat die 
oorgrote meerderheid Jehovah-getuies bevat (alma! wat volgens die leer van die 
organisasie nie 'n hemelse hoop het nie, maar op aarde gaan agterbly en deur die 
144 000 Jehovah-getuies van "The Faithful and Wise Servant Class" geregeer sal 
word vanuit die heme! - vgl. 7.7.2). 
In dieselfde hofsaak (Skotland, 1943:866) bely Franz dat God vanaf die ontstaan 
van Die Wagtoring die eintlike Redakteur van die tydskrif is. 
Hierdie siening van Macmillan van die twee leiers word ook aangehaal in die 
1975-Jaarboek van die Jehovah-getuies (WTDTS, 1974:84). 
The Go/tle11 Age, 30/10/1929 (p. 96). 
Jaarboeke - 1931 (WTDTS, 1930b:53, 62); 
1932 (WTDTS, 19311>:87); 
1933 (WTDTS, 1932b:37, 112). 
Verkoopslys - 01/02/1944 (pp. 1, 6); 01/04/1947 (p. 12); 
01/03/1949 (p. 11); 01/02/1952 (p. 12); 
01/03/1958 (p. 11); 01/02/1962 (p. 12). 
Die Wagtoring van 15/04/1928 (p. 126) verklaar dat die lede wat se dat dit 
verkeerd is om steeds die Swdies in the Scripture.1· te versprei weens die foute 
daarin, net agter verskonings proheer skuil om nie die verkoopswerk te doen wat 
God aan hulle opgedra het nie. Dit blyk dus dat die organisas1e dit as opdrag van 
God sien en dat hulle meen dat dit beslis Sy seen wegdra <lat hierdie boeke met 
valse leerstcllings versprei word. 
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16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Die organisasie se Bulletin van 01/11/1929 (p. 1, 3) stel dit duidelik dat dit God 
se opdrag is dat hierdie boeke steeds verkoop moet word, en dat die 
"murmureringe" teen die verkope van die Studies in the Scriptures dus 
murmureringe teen God is. 
In The Messenger (25/07/1931:2) poseer Rutherford by cen van die dcftige 
voertuie wat tot sy beskikking was (Magnani, 1987a:221). 
Verskillende koerantberigte het hieroor verskyn. Gefotostatcerde weergawes 
daarvan kan gelees word in Magnani (1987a:222-224). 
Hoewel Rutherford se groep mettertyd drastiese veranderings aan heelwat van 
Russell se leerstellings aangebring het (vgl. hfste 5 tot 7), was hulle tog die 
erfgename van die wetlik geregistreerde naam van die organisasie: Watchtower 
Bible and Tract Society. 
Wentzel (wat as kind lidmaat was van die Nederduitse Gereformeerde Kerk) het 
'n belangrike rol gespeel in die Wagtoring-organisasie in Suid-Afrika. So was hy 
byvoorbeeld vanaf 1947 'n "reiscndc opsiener" in die land, 'n "distrikopsiener" oor 
die swart Jehovah-getuies, en vanaf 1966 dee! van die personeel van die Dethel
hoofkwartier van Suidelike Afrika, waar hy ook later as bestuurslid ~edien het. 
Raymond Franz (1991:279) vertel dat Klein lid was van die "Voors1tterskomitee" 
wat under andere vir sy ondervraging verantwoordelik was. 
Raymond Franz (1991:223-288) en Randall Watters (1987c:92-101), asook 'n 
pamflet wat deur laasgenoemde opgestel is (What Happened at the World 
Headquarters of Jehovah's Witnesses in the Spring of 1980?, Watters, 198-) handel 
breedvoerig oor hierdie gebeure. 
Dit is interessant dat Die Wagt01ing van 01/03/1979 (p. 16), wanneer dit die naam 
van die organisasie behandel, met goedkeurinll na hierdie selfde Wagtoring van 
02/1884 se behandelin~ van die naam van die organisasie verwys, sonder om 
e~ter aan te haal dat die artikel verklaar het dat die naam van die organisasie 
d1rek aan Christus verbind moet wees. 
Dit is onderaan 'n advertensie vir Rutherford se publikasies Prophecy, Light en 
Life in sy boek Vindication, Book One (WTBTS, 193 la) geskryf. 
In hulle eie vertaling van die Bybel het die Jehovah-getuies die naam Jehovah op 
237 plekke in die Nuwe Testament ingevoeg (WTDTS, 1984a:1641). Dit 1s 
gedoen om hulle saak te versterk in verband met die belangrike posisie wat hulle 
aan die naam Jehovah toeken. JHWH kom egter nerens in die Nuwe Testament 
voor nie! ('n Dreedvoerige uiteensetting van die invoeg van die naam Jehovah in 
die Nuwe Testament word in 7.11 gegee). 
Vir 'n verdere beskrywing van die betekenis van die verskillende name van God, 
kan Hendriksen (1976a:327-328) se kommentaar op Matteus gelees word. 
Wanneer Hendriksen (1976a:327-330) in sy 1015 bladsye kommentaar op 
Matteus die eerste bede "Laat U Naam geheilig word" behandel, noem hy dat 'n 
naam in die ou tyd nie net ~ebruik is om een persoon van 'n ander te onderskei 
nie, maar ook om iets van die persoon se aard, posisie of iets dergeliks te beskryf. 
Dikwels het mense se name selfs verander as dinge omtrent hulle verander het 
(Abram word Abraham, Jakob word Israel - Gen. 17, 32). Die naam moes dus op 
'n manier die persoon beskryf. Hierdie gebruik geld ver:il ook ten opsigte van 
God se name. "God's name 1s God himself as revealed in all his works .... To 
hallow God's name means to hold it in reverence; hence, to hold him in 
reverence, to honor, glorify, and exalt him" (Hendriksen, 1976a:327-328). 
Dieselfde verklaring word ook deur ander bekcnde kommcntare gegee, 
waaronder Ridderbos (1941: 131) se kommcntaar op Matteus. 
As 'n mens byvoorbeeld die naam Pict sou grootmaak dcur te se "Piel is goed", 
dan bedoel jy tog die persoon met die naam Piet is goed. Om verkeerde dinge 
aan Piet toe te dig, is om Piet se naam by iets in te sleep waarmee hy niks te doen 
het nie. Hierdie misbruik van Pict se naarn sal Piet kwaad maak, want hy (en nie 
die letters PI ET nie) is beledig. 
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