HET BIJBELSE STANDPUNT VAN JEHOVAH’S GETUIGEN
OVER DE BESCHERMING VAN KINDEREN
Definities: Kindermisbruik omvat seksueel, lichamelijk of emotioneel misbruik of verwaarlozing.
Seksueel kindermisbruik is een perversiteit en omvat over het algemeen een of meer van de volgende
dingen: geslachtsgemeenschap met een kind; orale of anale seks met een kind; het strelen van de
geslachtsorganen, borsten of billen van een kind; het begluren van een kind (voyeurisme);
exhibitionisme tegenover een kind of een kind aanzetten tot seksuele handelingen. Het kan ook sexting
met een minderjarige of het laten zien van pornografie aan een minderjarige omvatten.
Wat in dit document over de ouders van een minderjarige wordt gezegd, geldt ook voor zijn of haar
wettelijke vertegenwoordigers of anderen die met de ouderlijke zorg belast zijn.
————————————–
1. De zorg voor kinderen is een heilige plicht; ze zijn ‘een erfdeel van Jehovah’ (Psalm 127:3).
2. Alle Jehovah’s Getuigen hechten het grootste belang aan de bescherming van kinderen. Dit is
in overeenstemming met het Bijbelse standpunt dat Jehovah’s Getuigen al jarenlang innemen en
veelvuldig hebben gepubliceerd, zoals dat tot uiting komt in de verwijzingen aan het eind van dit
document naar materiaal dat op jw.org te vinden is.
3. Jehovah’s Getuigen hebben een afschuw van kindermisbruik en bezien het als een
misdrijf (Romeinen 12:9). Wij erkennen dat de autoriteiten verantwoordelijk zijn voor het aanpakken
van zulke misdrijven (Romeinen 13:1-4). De ouderlingen nemen kindermisbruikers nooit tegen de
bevoegde autoriteiten in bescherming.
4. In alle gevallen hebben het slachtoffer en de ouders het recht om aangifte te doen
van kindermisbruik. Het slachtoffer, de ouders of ieder ander die kindermisbruik bij de
ouderlingen meldt, wordt er daarom door de ouderlingen duidelijk over geïnformeerd dat ze het
recht hebben aangifte te doen. Iemand die ervoor kiest aangifte te doen, wordt niet door de
ouderlingen bekritiseerd (Galaten 6:5).
5. Als een beschuldiging van kindermisbruik bij de ouderlingen bekend wordt, nemen zij
meteen contact op met het bijkantoor van Jehovah’s Getuigen, zodat er wordt toegezien op naleving
van een wettelijke meldplicht voor kindermisbruik (Romeinen 13:1). Het bijkantoor van Jehovah’s
Getuigen zal de ouderlingen instrueren om, zelfs als dat wettelijk niet verplicht is, aangifte te doen
wanneer een minderjarige nog steeds gevaar loopt te worden misbruikt of als er andere gegronde
redenen zijn. De ouderlingen zien er ook op toe dat de ouders van het slachtoffer geïnformeerd worden
over een beschuldiging van kindermisbruik. Als de beschuldigde een van de ouders van het slachtoffer
is, zullen de ouderlingen de andere ouder informeren.
6. De primaire verantwoordelijkheid om kinderen te beschermen en voor te lichten, rust bij de
ouders. Ouders die lid van de plaatselijke gemeente van Jehovah’s Getuigen zijn, worden
daarom aangespoord zich altijd goed van hun verantwoordelijkheid te kwijten en het volgende te doen:
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Direct en actief betrokken zijn bij het leven van hun kinderen.



Zichzelf informeren over kindermisbruik en hun kinderen erover voorlichten.



Geregelde communicatie met hun kinderen onderhouden en dat blijven stimuleren
(Deuteronomium 6:6, 7; Spreuken 22:3).

Jehovah’s Getuigen publiceren heel veel Bijbelse informatie om ouders te helpen zich te
kwijten van hun verantwoordelijkheid om hun kinderen te beschermen en voor te lichten. (Zie de
verwijzingen aan het eind van dit document.)
7. In de gemeenten van Jehovah’s Getuigen worden kinderen niet van hun ouders gescheiden
voor onderwijs of andere activiteiten (Efeziërs 6:4). Onze gemeenten beheren of
organiseren bijvoorbeeld geen weeshuizen, zondagsscholen, sportclubs, dagverblijven, jeugdgroepen
of andere activiteiten waarbij kinderen van hun ouders gescheiden worden.
8. De ouderlingen streven ernaar slachtoffers van kindermisbruik vriendelijk te behandelen,
met compassie en begrip (Kolossenzen 3:12). Als geestelijk verzorgers doen de ouderlingen moeite om
goed naar slachtoffers te luisteren, medeleven te tonen en ze te troosten (Spreuken 21:13; Jesaja
32:1, 2; 1 Thessalonicenzen 5:14; Jakobus 1:19). Slachtoffers en familieleden kunnen ervoor
kiezen de hulp in te roepen van een deskundige in de geestelijke gezondheidszorg. Dat is een
persoonlijke keus.
9. De ouderlingen vragen een slachtoffer van kindermisbruik nooit om de beschuldiging te
bespreken in het bijzijn van de vermeende dader. Slachtoffers die inmiddels volwassen zijn mogen dat
echter wel doen als ze dat wensen. Voor morele steun kunnen slachtoffers een vertrouwenspersoon
(man of vrouw) meenemen als ze de beschuldiging voorleggen aan de ouderlingen. Een slachtoffer
kan een beschuldiging ook door middel van een geschreven verklaring indienen als hij of zij daar
de voorkeur aan geeft.
10. Kindermisbruik is een ernstige zonde. Als de beschuldigde een lid van de gemeente is, doen
de ouderlingen een onderzoek aan de hand van de Bijbel. Dit is een puur religieuze procedure waarbij
de ouderlingen Bijbelse instructies volgen, en die zich beperkt tot de kwestie van iemands
lidmaatschap van Jehovah’s Getuigen. Als een gemeentelid een berouwloze kindermisbruiker is,
wordt hij uit de gemeente gezet en niet langer als een van Jehovah’s Getuigen bezien (1
Korinthiërs 5:13). De procedure die de ouderlingen volgen bij een beschuldiging van
kindermisbruik vormt geen vervanging voor een procedure bij de autoriteiten (Romeinen 13:1-4).
11. Als wordt vastgesteld dat iemand die schuldig is aan seksueel kindermisbruik, berouw heeft
en deel blijft uitmaken van de gemeente, worden er restricties opgelegd aan zijn activiteiten in de
gemeente. De ouderlingen zullen de betreffende persoon specifiek duidelijk maken dat hij nooit
met een kind alleen mag zijn, geen vriendschappen met kinderen aan mag gaan en geen affectie
voor kinderen mag tonen. Daarnaast zullen de ouderlingen de ouders van minderjarigen in de
gemeente erover informeren dat ze alert moeten zijn op contacten van hun kinderen met de
betreffende persoon.
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12. Als iemand die zich schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik van kinderen ooit nog in
aanmerking komt voor een voorrecht of een verantwoordelijke positie in de gemeente, dan is dat pas
na tientallen jaren (1 Timotheüs 3:1-7; 5:22; Titus 1:7).
13. Dit document wordt op verzoek aan leden van de gemeente beschikbaar gesteld. Het wordt op
zijn minst eens in de drie jaar opnieuw beschouwd.

Beschikbare verwijzingen op jw.org
 De Wachttoren van 1 januari 1984: ‘Hulp voor de slachtoffers van incest’
 Ontwaakt! van 8 oktober 1991: ‘De onschuldige slachtoffers van seksuele
kindermishandeling’ en ‘De verborgen wonden van seksuele kindermishandeling’
 Ontwaakt! van 8 oktober 1993: ‘Uw kind is in gevaar!’, ‘Hoe beschermen wij onze
kinderen?’en ‘Preventie thuis’
 Ontwaakt! van oktober 2007: ‘Een gevaar dat ouders niet mogen negeren’, ‘Bescherm uw
kinderen’en ‘Maak van uw gezin een veilige haven’
 Wat jonge mensen vragen – Praktische antwoorden, Deel 1, hfst. 32: ‘Hoe bescherm ik
mezelf tegen mensen met verkeerde bedoelingen?’
 Wat andere jongeren zeggen: ‘Seksuele intimidatie’ (video)
 Jonge mensen vragen: ‘Wat moet ik weten over seksueel geweld? – Deel 1: Bescherm
jezelf’
 Jonge mensen vragen: ‘Wat moet ik weten over seksueel geweld? – Deel 2: Verwerking’
 ‘Bescherm je kinderen’ (video)
 ‘Hoe kunnen ouders hun kinderen seksuele voorlichting geven?’
 Word Jehovah’s vriend – ‘Les 17: Bescherm je kinderen’ (video)
 10 vragen van jongeren, ‘Vraag 8: Wat moet ik weten over seksueel geweld?’
 ‘Jehovah’s Getuigen geven voorlichting om seksueel misbruik te voorkomen’
 Lessen van de Grote Onderwijzer, hoofdstuk 10 en 32
 De Wachttoren van 1 oktober 2008: ‘Wat maakt iemand tot een goede vader?’



De Wachttoren van 1 november 2010: ‘Met uw kinderen over seks praten’
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