UITTREKSELS VAN PUBLICATIES VAN JEHOVAH’S GETUIGEN
OVER DE BESTRIJDING VAN SEKSUEEL KINDERMISBRUIK
Ontwaakt! 8 juni 1981

“Bloedschande—het verborgen misdrijf”, p. 17-21

Oplage:
7.800.000 in 34 talen

“Een volwassene die incest met een kind bedrijft, geeft blijk van zelfzucht.
Hij toont geen enkele bezorgdheid voor het welzijn van het kind. …
Een slachtoffer van incest deed de aanbeveling kinderen al heel jong te
leren dat zij anderen niet met bepaalde delen van hun lichaam moeten
laten spelen. … Mocht er dan iets voorvallen wat op aanranding lijkt, dan
kan het kind het onmiddellijk aan zijn moeder of vader vertellen. …
Incest aanpakken is niet eenvoudig gebleken. Het is een heimelijk
misdrijf.” (p. 20)

Ontwaakt! 22 september 1982

“De nieuwe moraal—De uitwerking ervan op kinderen”, p. 3-12

Oplage:
8.200.000 in 47 talen

Verkrachting thuis: “Incest is misschien wel de meest zelfzuchtige en
afkeurenswaardige vorm van misbruik van kinderen. Het is een
verwrongen schending van het vertrouwen en de afhankelijkheid van het
kind. …
[De Bijbel] beziet … het als een misdaad die de dood verdient.” (p 10)

De Wachttoren 1 januari 1984

“Hulp voor de slachtoffers van incest”, p. 27-31

Oplage:
10.050.000 in 102 talen

“Onderzoeken in de Verenigde Staten doen veronderstellen dat één op
de vijf meisjes en één op de tien jongens seksueel gemolesteerd wordt
voordat zij volwassen zijn. In de meeste gevallen wordt het misdrijf
gepleegd door iemand die voor het jonge slachtoffer een bekende is, en
in veel gevallen is het een kwestie van bloedschande. Rapporten uit
andere landen vertellen een zelfde verhaal.” (p. 27)
“Incest [is] ‘zelfzuchtig en laakbaar . . . en een grove schending van het
vertrouwen en de afhankelijkheid van een kind’.” (p. 28)
“Het is niet gemakkelijk slachtoffers van een emotioneel trauma te
helpen. Dat kan niet in een paar minuten in een volle Koninkrijkszaal
gebeuren. Er zijn geduld, liefde, goedheid, herhaalde pogingen en, vooral,
tijd voor nodig. Wonderbare genezingen komen niet voor.” (p. 30)
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Ontwaakt! 8 mei 1985

“Seksueel misbruik van kinderen— U kunt uw kind beschermen”, p. 3-10

Oplage:
9.800.000 in 54 talen

Seksueel misbruik van kinderen — ’Wie zou zo iets doen?’: “In de
meeste gevallen worden kinderen dus seksueel misbruikt door mensen
die zij kennen en vertrouwen. …
Kinderen bezitten echter één zeer krachtige verdediging. Wat is dat? Hun
ouders. …” (p. 4-6)
Seksueel misbruik van kinderen — U kunt uw kind beschermen: “De
eerste verdedigingsmaatregel is situaties vermijden waarin onze kinderen
kwetsbaar zijn. …
[Hoe] meer wij zelf toezicht op onze kinderen kunnen houden, des te
minder eventuele aanranders de gelegenheden zullen krijgen zich aan
hen te vergrijpen. …
Kinderen [hebben] gewoonlijk van nature een gevoel voor wat gepast en
betamelijk is. Wij moeten dit instinct versterken, hun vertellen dat zij
daaraan moeten gehoorzamen, zelfs als een volwassene hun iets anders
vertelt. Een eenvoudig en vastberaden: „Nee, dat wil ik niet” is dikwijls
voldoende om een aanrander af te schrikken. …
[Ouders moeten hun kind uitleggen wat] de delen van hun lichaam [zijn]
… waar andere mensen niet aan mogen komen. … “Niemand mag jou
daar aanraken, zelfs niet een onderwijzer of een politieagent. Zelfs
Mammie of Pappie mogen je daar niet aanraken. En een dokter mag je
daar alleen maar aanraken als Mammie of Pappie erbij is!” (p. 6-9)
In het ergste geval: “Maar indien men ontdekt dat er seksueel misbruik
— en vooral incest — is gepleegd, moeten er onmiddellijk twee dingen
worden gedaan:
Ten eerste: het kind — en ook andere kinderen — moet beschermd
worden tegen verder misbruik. Dat moet absoluut gebeuren, koste wat
het kost. …
Ten tweede: het kind moet heel veel liefde en emotionele steun
krijgen. Ouders moeten heel duidelijk maken dat het kleine slachtoffer er
niets aan kon doen. De misdaad en alles wat eruit voortvloeit — zelfs als
een naaste bloedverwant in de gevangenis komt — is niet haar (of zijn)
schuld. Maar die geruststelling zal vele malen gegeven moeten worden,
zodat het slachtoffertje het gaat geloven — en gaat geloven dat de
ouders het ook geloven!” (p. 8)
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Ontwaakt! 22 december 1986

“Waarom pornografie verwerpen?”, p. 3-11

Oplage:
10.480.000 in 53 talen

De pornoplaag — Een werkelijke bedreiging!: “‘[In] de meer dan
40 gevallen van seksueel misbruik van kinderen waarin een onderzoek
werd ingesteld, . . . telkens weer pornografische foto’s een rol bleken te
spelen.’” (p. 6)
De pornoplaag — Bied er weerstand aan!: “Pornografie is … gebaseerd
op godonterende leugens, verdorven verkeerde voorstellingen van seks,
vrouwen en kinderen. …. Ware christenen die een reine verhouding met
hun hemelse Vader willen bewaren, kunnen met het oog hierop niets van
doen hebben met pornografie!” [cursivering in origineel.] (p. 9)

Ontwaakt! 8 oktober 1991

“Seksuele kindermishandeling–De wonden genezen ”, p. 3-11

Oplage:
12.980.000 in 64 talen

De onschuldige slachtoffers van seksuele kindermishandeling: “Seksuele
kindermishandeling is lang geen zeldzame uiting van afwijkend gedrag
maar een wijdverbreid kwaad dat in alle maatschappelijke, economische,
religieuze en raciale kringen voorkomt.” (p 3)
De verborgen wonden van seksuele kindermishandeling: “‘[Het] is … een
overweldigende, schadelijke en vernederende aanslag op de geest, de ziel
en het lichaam van een kind … De mishandeling maakt inbreuk op elk
facet van iemands bestaan.’ …
… De dader beschaamt het vertrouwen van het kind; hij berooft haar van
elk zweempje veiligheid, privacy of zelfrespect en gebruikt haar als niet
meer dan een voorwerp voor zijn eigen zelfbevrediging. …
Seksuele kindermishandeling is dan ook wel „het ergst mogelijke verraad”
genoemd.’” (p. 4-5)
“Een tijd om te genezen”: “Sommigen die uitermate van streek zijn,
kunnen besluiten de hulp van een bevoegde arts, adviseur of deskundige
op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg in te roepen. Hoe dan
ook, een vertrouwde vriend, een huwelijkspartner, familieleden of
christelijke opzieners die met empathie en respect luisteren, kunnen ook
een waardevolle steun zijn.” (p. 9)

Ontwaakt! 8 maart 1993
Oplage:
13.240.000 in 67 talen

“Hoe met verkrachting om te gaan”, p. 8-11
Als u verkracht wordt: “Bel zo gauw u daartoe in staat bent de politie.
Adviseurs doen de aanbeveling aangifte te doen voor uw eigen veiligheid
en die van andere vrouwen. Aangifte doen is niet hetzelfde als een proces
aanspannen, maar als u later verkiest een proces te beginnen, staat uw
zaak zwakker als u de aangifte hebt uitgesteld” (p. 9)
Geef haar steun: Als de verkrachting pas is gebeurd, kunnen vriendinnen
het slachtoffer helpen medische hulp in te roepen en haar een veilige
verblijfplaats aanbieden. Moedig haar aan de verkrachting aan te geven,
maar laat haar zelf de beslissingen nemen. Zij heeft net een situatie
meegemaakt waarin zij geen enkele zeggenschap had. Sta haar toe iets
van die zeggenschap terug te nemen door haar te laten kiezen wat zij
gaat doen.”(p. 10)
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Ontwaakt! 8 oktober 1993

“Bescherm uw kinderen!”, p. 3-13

Oplage:
13.240.000 in 67 talen

Uw kind is in gevaar: “Het aanranden van kinderen is een
weerzinwekkende realiteit … ‘Meer van ons krijgen ermee te maken dan
met kanker, meer van ons dan met een hartkwaal.’” (p. 3)
Hoe beschermen wij onze kinderen?: “In verreweg de meeste gevallen …
is de aanrander een bekende van het kind die hij vertrouwt. Veel van hen
zijn heel godsdienstig, gerespecteerd, en geliefd in de buurt. …
… Laat uw kinderen geen ’ideaal slachtoffer’ zijn. Licht hen voor over seks.
…
Het voorkomen van ontucht kan een kind al vroeg worden bijgebracht. Als
u kinderen de naam van lichaamsdelen als de vagina, de borsten, de anus
en de penis leert, vertel hun dan dat deze delen van het lichaam goed zijn,
ze zijn speciaal — maar ze zijn iets persoonlijks. „Andere mensen mogen er
niet aanzitten — zelfs Mamma of Pappa niet — en zelfs een dokter niet,
tenzij Mamma of Pappa erbij is of gezegd heeft dat het oké is”.
… Kinderen moeten dus weten dat sommige volwassenen slechte dingen
doen en dat zelfs een kind niemand, wie dan ook, hoeft te gehoorzamen
die hem of haar opdraagt iets verkeerds te doen.
Leer uw kinderen … uitingen van genegenheid af te weren die niet gepast
zijn of die hun een onbehaaglijk gevoel geven. ...
… Leer het kind hoe nee te zeggen met woorden en duidelijke,
vastberaden lichaamstaal. Bedenk dat belagers vaak uittesten hoe
kinderen reageren op subtiele benaderingen. Een kind moet dus geleerd
worden zich vastberaden te verzetten en te zeggen: „Ik ga het vertellen”.
… Beperk deze training niet tot één gesprek. Kinderen hebben veel
herhaling nodig.” (p. 6-7)
Als uw kind misbruikt wordt: “Sommige juristen geven de raad de
aanranding zo snel mogelijk bij de autoriteiten aan te geven. In sommige
landen kan het rechtssysteem dat eisen. …
Wat echter als de aanrander iemands eigen beminde partner is? …
Emotionele banden kunnen overweldigend sterk zijn en zelfs de financiële
afhankelijkheid kan meewegen. De zwaargetroffen vrouw zal ook wel
beseffen dat haar stappen haar man zijn gezin, zijn baan en zijn reputatie
kunnen kosten. Dat neemt echter niet weg dat hij misschien slechts oogst
wat hij gezaaid heeft (Galaten 6:7). Het verlies voor onschuldige kinderen
daarentegen kan veel groter zijn indien zij niet geloofd en beschermd
worden. Hun hele toekomst staat op het spel. Zij beschikken niet over de
mogelijkheden die volwassenen hebben. Het trauma kan hun levenslange
littekens en misvormingen bezorgen. Zij zijn het die een liefdevolle
behandeling nodig hebben en verdienen.” [voetnoot weggelaten] (p. 9)
Preventie thuis: “Isolement, starheid en obsessieve geslotenheid — zo’n
ongezonde, onschriftuurlijke instelling is kenmerkend voor het gezin waar
de kinderen misbruikt worden. … Schep een gezinssfeer die emotioneel
veilig is voor kinderen. De woning moet een plek zijn waar zij zich
opgebouwd voelen, waar zij zich vrij voelen om hun hart uit te storten en
vrijuit te spreken..” (p. 12)
Zie ook “Hoe volwassen slachtoffers van een jeugdtrauma te troosten”. (p. 14)
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Het geheim van gezinsgeluk,
1996
Oplage:
78.389.587 in 185 talen
Ook online beschikbaar:
https://www.jw.org/nl/biblioth
eek/boeken/Het-geheim-vangezinsgeluk/

“Leid uw kind op van kindsbeen af”, Hoofdstuk 5, p. 51-63
“Eén weerzinwekkende bedreiging die in recente jaren is toegenomen, is
de aanranding van kinderen. … Het is tragisch dat de meeste van deze
kinderen in hun eigen huis worden aangerand door mensen die zij kennen
en vertrouwen. Maar kinderen dienen een sterke verdediging te hebben
in hun ouders. …
… een belangrijke preventieve stap [is] het kind voor te lichten, zelfs
wanneer het nog jong is.. … Kennis … dat sommige volwassenen slechte
dingen doen en dat een jong persoon niet hoeft te gehoorzamen
wanneer mensen ongepaste handelingen voorstellen. (Vergelijk Daniël
1:4, 8; 3:16-18.) Beperk dit onderricht niet tot één gesprek. Voor de
meeste kleine kinderen moet een les herhaald worden voordat zij die
goed onthouden. Wanneer kinderen wat ouder worden, zou een vader
het recht op privacy dat zijn dochter heeft liefdevol moeten respecteren,
en een moeder zou hetzelfde ten aanzien van haar zoon moeten doen —
waardoor een kind versterkt wordt in zijn besef van wat juist is. En
natuurlijk is een van de beste beveiligingen tegen seksueel misbruik dat u
als ouders scherp toezicht houdt” (p. 62, alinea’s 25-26)

De Wachttoren 1 januari 1997

“Laten wij een afschuw hebben van wat goddeloos is”, p. 26-29

Oplage:
20.980.000 in 125 talen

“Voor iemand die voordat hij gedoopt werd, kinderen heeft aangerand,
kan er nog een ander gevolg zijn. … Hij zou … niet in aanmerking komen
voor voorrechten in de gemeente.” (p. 27)
“Hoe staat het ermee als een gedoopte volwassen christen een kind
seksueel misbruikt? … Afhankelijk van de wet van het land waar hij
woont, is het heel goed mogelijk dat de aanrander een gevangenisstraf
moet uitzitten of met andere strafmaatregelen van staatswege te maken
krijgt. De gemeente zal hem hiertegen niet in bescherming nemen.”
(p. 28)
“Tot de onschuld van een kind behoort een volledig gebrek aan ervaring.
De meeste kinderen zijn open, willen iemand graag ter wille zijn en zijn
dus kwetsbaar wanneer een sluwe volwassene die zij kennen en
vertrouwen hen wil misbruiken. Daarom heeft de gemeente voor het
aangezicht van Jehovah de verantwoordelijkheid haar kinderen te
beschermen.” (p. 29)

Ontwaakt! 8 april 1997

“Seksuele exploitatie van kinderen — Een mondiaal probleem”, p. 11-15

Oplage:
18.350.000 in 82 talen

“... kinderen [moeten] ook gewaarschuwd worden voor iedereen die hun
ongepaste voorstellen doet, mensen die zij kennen inbegrepen, en moet
er bij hen op aangedrongen worden die bij de autoriteiten aan te geven.”
(p. 14)
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Lessen van de Grote
Onderwijzer, 2003
Oplage:
39.746.022 in 141 talen

“Hoe Jezus werd beschermd”, Hoofdstuk 32, p. 167-171
“Dus net zoals Jezus bescherming nodig had, moet jij ook beschermd
worden tegen grote mensen — en zelfs kinderen — die misschien
proberen seks met je te hebben. …

Ook online beschikbaar:
https://www.jw.org/nl/biblioth
eek/boeken/lessen-van-degrote-onderwijzer-jezus/hoejezus-werd-beschermd/

Hoe kun je je lichaam beschermen tegen mensen die zulke slechte dingen
doen? — Ten eerste: laat nooit iemand met je geslachtsdelen spelen. Als
iemand dat toch probeert te doen, zeg dan heel hard: „Niet doen! Ik ga
het zeggen!” En als hij zegt dat het jouw schuld is wat er is gebeurd,
geloof het dan niet. Het is niet waar. Ga vertellen wat hij heeft gedaan,
wie het ook is! Je moet het vertellen, ook al zegt hij dat wat jullie samen
doen een geheimpje tussen jullie tweeën is. Ook al belooft hij je mooie
cadeautjes of probeert hij je bang te maken, je moet weglopen en het
gaan vertellen.” [cursivering in origineel.] (p. 170-171)

Ontwaakt! oktober 2007

“Bescherm uw kinderen”, p. 3-11

Oplage:
34.267.000 in 81 talen

“Bescherm uw kinderen”: “De verantwoordelijkheid om kinderen tegen
misbruik te beschermen, ligt in de eerste plaats bij de ouders en niet bij
de kinderen. Ouders moeten zich dus eerst in het onderwerp verdiepen
voordat ze hun kinderen erover kunnen vertellen. … Als tweede
belangrijke stap om uw kind te beschermen moet u dus voorlichting
geven over dit belangrijke onderwerp.” (p. 4)

Ook online beschikbaar:
https://www.jw.org/nl/biblioth
eek/tijdschriften/g200710/besc
herm-uw-kinderen/

“Melissa zegt: „We vertelden hun al vroeg hoe de lichaamsdelen heten.
We gebruikten volwassen woorden en geen babytaal, zodat ze zouden
begrijpen dat geen enkel deel van het lichaam raar is of iets om je voor te
schamen. …’ Na zo’n gesprek is het makkelijker om over misbruik te
beginnen. Veel ouders vertellen hun kinderen heel eenvoudig dat de
lichaamsdelen die door een badpak bedekt worden, speciaal en alleen
van henzelf zijn.” (p. 7)
“Het is belangrijk dat u uw kind een evenwichtige kijk op gehoorzaamheid
leert. Dat is een belangrijke en moeilijke les (Kolossenzen 3:20). Maar
zulke lessen kunnen ook te ver gaan. Als een kind leert dat hij alle
volwassenen altijd moet gehoorzamen, wordt hij kwetsbaar.
Kindermisbruikers hebben het snel in de gaten als kinderen te meegaand
zijn. Verstandige ouders leren hun kinderen dat gehoorzaamheid iets
relatiefs is.” (p. 7)
“[Leer] uw kind enkele eenvoudige dingen … die hij moet doen wanneer
iemand hem probeert te verleiden als u er niet bent. … Laat uw kind
situaties kort naspelen, zodat hij zich zeker genoeg voelt om resoluut te
weigeren, snel weg te gaan en u te vertellen wat er gebeurd is. Een kind
dat de gegeven instructies goed lijkt te begrijpen, kan die binnen enkele
weken of maanden weer vergeten zijn. Herhaal dit dus geregeld.” (p. 8)
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De Wachttoren
1 oktober 2008

“Wat maakt iemand tot een goede vader?”, p. 18-21

Ook online beschikbaar:
https://www.jw.org/nl/bibliot
heek/tijdschriften/wp2008100
1/Wat-maakt-iemand-tot-eengoede-vader/

“Kinderen hebben bescherming nodig”: “Een vader moet zijn kinderen
voorbereiden op de gevaren waarmee ze in deze wereld te maken kunnen
krijgen en hen ertegen wapenen. Weten uw kinderen wat ze moeten doen
als iemand hen probeert te misbruiken terwijl u er niet bent? Uw kinderen
moeten weten wat een juist en wat een onjuist gebruik van hun
geslachtsdelen is. Kelvin merkt op: „Ik heb dat stukje opvoeding nooit aan
anderen overgelaten, ook niet aan hun leraren. Ik vond het mijn
persoonlijke verantwoordelijkheid mijn kinderen voor te lichten en hen te
waarschuwen voor het gevaar van kindermisbruikers.” (p. 21)

De Wachttoren
1 november 2010

“Adviezen voor het gezinsleven—Met uw kinderen over seks praten”, p.
12-14

Oplage:
39.601.000 in 182 talen

“Het is cruciaal dat u persoonlijk met uw kinderen over seks praat. …
[Begin] er al heel jong mee … uw kinderen voorlichting te geven. … Het is …
vooral belangrijk hun de juiste namen voor de geslachtsdelen te leren en
te benadrukken dat niemand die mag aanraken. … Leer uw kind om
duidelijk nee te zeggen als iemand met zijn of haar geslachtsdelen
probeert te spelen. U kunt uw kind bijvoorbeeld leren zeggen: „Niet doen!
Ik ga het zeggen!” Verzeker uw kind ervan dat het altijd goed is om het te
vertellen, zelfs als iemand hem cadeautjes belooft of probeert hem bang
te maken.” (p. 12-13)

Oplage:
37.100.000 in 169 talen

Ook online beschikbaar:
https://www.jw.org/nl/bibliot
heek/tijdschriften/wp2010110
1/met-uw-kinderen-over-sekspraten/

Wat jonge mensen vragen —
Praktische antwoorden,
Deel 1, 2011
Oplage:
18.381.635 in 65 talen
Ook online beschikbaar:
https://www.jw.org/nl/bibliot
heek/boeken/Wat-jongemensen-vragen-Praktischeantwoorden-Deel-1/

“Hoe bescherm ik mezelf tegen mensen met verkeerde bedoelingen?”,
Hoofdstuk 32, p. 228-234
“Misbruik door bekenden, vrienden of familieleden komt alarmerend vaak
voor. … Hoewel geen enkele voorzorgsmaatregel kan garanderen dat je
niks overkomt, kun je veel doen om jezelf te beschermen. Hier volgen een
paar tips: …
Zeg gewoon nee. Durf resoluut te zeggen: ’Laat dat!’ of ’Hou je handen
thuis!’ …
Wees voorzichtig op internet. Zet nooit persoonlijke informatie of
foto’s op internet waaruit iemand kan afleiden waar je woont. Wanneer je
seksueel getinte berichten krijgt, is het vaak het beste om niet te reageren.
Iemand die slechte bedoelingen heeft, kan dan meestal verder niks
beginnen.” (p. 229-230)
“…Slachtoffers van seksueel geweld hebben vaak last van schuldgevoelens.
Hoe kun je daarmee omgaan?
Probeer … te bedenken dat jij het niet hebt gewild. … Als je iemand in
vertrouwen neemt, kan dat je na verloop van tijd helpen te verwerken wat
er gebeurd is en beter met je emoties om te gaan.” [cursivering in
origineel] (p. 231-233)
“Soms worden slachtoffers heel depressief. Dan kan het verstandig zijn naar
een arts te gaan.” [cursivering in origineel] (p. 234)
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JW.ORG, Vragen over de
Bijbel, 2015, online
Beschikbaar in 107 talen op:
https://www.jw.org/nl/wat-debijbel-leert/vragen/kinderenseksuele-voorlichting-geven/

“Hoe kunnen ouders hun kinderen seksuele voorlichting geven?”
“Bescherm uw kind tegen misbruik.
Zorg dat u zelf op de hoogte bent. Weet hoe de meeste
kindermisbruikers te werk gaan (Spreuken 18:15; zie hfst. 32 van het boek
Wat jonge mensen vragen — Praktische antwoorden, Deel 1).
Blijf betrokken bij het leven van uw kind. Vertrouw uw kind niet
zomaar aan de zorg van een ander toe zonder te weten of die persoon te
vertrouwen is, en laat hem ook niet aan zichzelf over (Spreuken 29:15).
Breng uw kind een evenwichtige kijk op gehoorzaamheid bij.
Kinderen moeten leren hun ouders te gehoorzamen (Kolossenzen 3:20).
Maar als u uw kind leert dat hij altijd moet luisteren, naar elke
volwassene, maakt u hem kwetsbaar voor misbruik. Christelijke ouders
kunnen tegen hun kind zeggen: „Als iemand zegt dat je iets moet doen
wat God niet goedvindt, doe het dan niet” (Handelingen 5:29).
Oefen met uw kind wat hij kan doen om zich te beschermen. Leer uw
kind wat hij moet doen als u er niet bent en iemand probeert hem te
misbruiken. Korte rollenspellen kunnen uw kind het zelfvertrouwen geven
om te zeggen: „Niet doen! Ik ga het zeggen!”, en snel weg te gaan. Omdat
kinderen gauw vergeten, moet u ze daar misschien steeds weer aan
herinneren (Deuteronomium 6:7).

JW Broadcasting, juli 2015,
online
Beschikbaar in 81 talen op:
https://www.jw.org/nl/biblioth
eek/videos/#nl/mediaitems/St
udioMonthlyPrograms/pubjwb_201507_1_VIDEO

Anthony Morris: “We beschermen onze kinderen”
“[Het misbruik van onschuldige kinderen is echt walgelijk. Als religieuze
organisatie nemen we daar een resoluut standpunt tegen in. Het is onze
vurige wens kinderen te beschermen tegen misbruik. Ons beleid als
organisatie is dat het vermeende slachtoffer of zijn ouders nooit
ontmoedigd mogen worden het voorval aan te geven bij de juiste
autoriteiten. (…) Toen er meer bewustzijn kwam over kindermisbruik,
publiceerden we ruim dertig jaar geleden een historische uitgave van
Ontwaakt! Dat was de uitgave van 22 september 1982. (…) het is duidelijk
dat het beschermen van kinderen tegen misbruik al jarenlang de hoogste
prioriteit is voor deze organisatie. We zijn hier heel trots op. We zien uit
naar de tijd dat niemand, jong of oud, ooit het slachtoffer zal zijn van
misbruik. Het laatste deel van onze bespreking ging over wat Jehovah’s
organisatie heeft gedaan om kinderen te beschermen tegen misbruik.
Daarom ben ik heel blij een nieuw filmpje aan te kondigen uit de serie
Word Jehovah’s vriend: Bescherm je kinderen.”
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JW.ORG, Word Jehovah’s
vriend, juli 2015, online
Beschikbaar in 236 talen op:
https://www.jw.org/nl/wat-debijbel-leert/kinderen/wordjehovahsvriend/filmpjes/bescherm-jekinderen/

Les 17: “Bescherm je kinderen”
“[Vader] Jongens, Jehovah wil dat jullie gelukkig en veilig zijn, maar
sommige mensen willen slechte dingen met kinderen doen. Daarom
hebben jullie van Jehovah een geweten gekregen. Het geweten werkt als
een alarm dat afgaat als er iets verkeerds gebeurt. Het beschermt je
tegen gevaar.
Dus willen mama en ik jullie helpen je alarm te testen. Klaar? Als iemand
je iets zegt wat je niet prettig vindt of wat je bang maakt, wat zou je dan
doen?
[David] Ik weet niet, maar dat is raar. “Stop!”
[Vader] Heel goed. Zeg dat hij moet stoppen en vertel het aan mama en
papa. Wat iemand ook tegen je zegt, je mag het nooit voor ons geheim
houden.
[Moeder] Wat als iemand je vraagt iets te doen waar je je niet prettig bij
voelt?
[Sofie] Dan zeg ik “Nee!”
[Moeder] Zo is het. Je moet nee zeggen en weglopen.
[Vader] Wat als iemand je probeert aan te raken waar dat niet mag?
[David] Dat wil ik niet! Dan ren ik hard weg!
[Moeder] Goed, David. Zelfs als het iemand is die je kent en vertrouwt,
dan moet je nee zeggen en weglopen. En je moet roepen: “Houd
daarmee op! Ik ga het zeggen, hoor.”
[Vader, moeder, Sofie, David] Houd daarmee op! Ik ga het zeggen, hoor.
[Vader] De wereld kan heel eng zijn, maar je bent nooit alleen. En denk
eraan, jullie hebben je geweten, papa en mama die van jullie houden, en
jullie hebben Jehovah.”

JW.ORG, Vragen van jongeren,
2015, online
Beschikbaar in 98 talen op:
https://www.jw.org/nl/wat-debijbelleert/jongeren/vragen/seksuee
l-geweld-verwerking/

“Wat moet ik weten over seksueel geweld? — Deel 2: Verwerking”
“Veel slachtoffers van seksueel misbruik schamen zich heel erg voor wat
er is gebeurd. Ze voelen zich er misschien zelfs verantwoordelijk voor. ….
Herken je jezelf in deze situatie? Denk dan eens aan het volgende:
… Kinderen zijn geneigd volwassenen te vertrouwen en vaak hebben ze
de tactieken van perverse mensen niet door. Dat maakt een kind heel
kwetsbaar.. …
Het kan een hulp zijn over het misbruik te praten met een volwassene die
je vertrouwt.”
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“Geef het niet op!” 2017
Regionaal congres van
Jehovah’s Getuigen
Bijgewoond door 13.558.594
personen tijdens 5.380
congressen wereldwijd
in 389 talen

Lezing nr. 26: “Bouw een huis dat zal standhouden— Bescherm je
kinderen tegen ‘het kwade’”
“Jehovah’s Getuigen verafschuwen seksueel misbruik van kinderen
Ouders moeten doen wat ze redelijkerwijs kunnen om hun kinderen
tegen mogelijke gevaren te beschermen [Lees Spreuken 22:3]
In de meerderheid van de gevallen van seksueel misbruik van kinderen
was de dader een bekende van het kind, iemand die door het kind werd
vertrouwd
Hoewel ouders niet extreem achterdochtig moeten worden, moeten ze
alert zijn op de volgende potentiële gevaren:
(1) Iemand geeft je kind speciale aandacht met cadeautjes of biedt aan
om gratis op je kind te passen of om uitstapjes met je kind te maken
zonder dat er iemand anders bij is
(2) Iemand raakt het kind overdreven vaak aan, misschien via
buitensporig veel uitingen van genegenheid, door met hem te stoeien
of hem op een ongepaste manier te kietelen
(3) Een familielid gaat zonder toezicht om met jongere broertjes of
zusjes, stiefkinderen, neefjes, nichtjes of kleinkinderen
(4) Je kind gaat om met anderen op plaatsen buiten je gezichtsveld;
bijvoorbeeld in de bus naar school, op de achterbank van een auto, bij
logeerpartijtjes en gezellige bijeenkomsten, in bijruimtes en
toiletruimtes van openbare gelegenheden of in pretparken, speeltuinen
en zwembaden
(5) Je kind heeft vrije toegang tot internet of sociale media
Met inzicht en een goed oordeel herken je de potentiële gevaren zodat
je je kinderen kunt beschermen.
Ouders hebben van God de verantwoordelijkheid gekregen om hun
kinderen te leren wat volgens de Bijbel juist seksueel gedrag is.
… Door je culturele achtergrond of opvoeding vind je het misschien
moeilijk om je kind seksuele voorlichting te geven; maar christelijke
ouders met verantwoordelijkheidsbesef zullen dat toch doen.
Geef je kinderen informatie die bij hun leeftijd past, niet als één ‘preek’ in
hun tienerjaren, maar als regelmatige korte gesprekjes waar ze steeds
iets uit leren (De 6:7).”
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“Liefde en recht in het oude Israël”, Studieartikel 9
“De wet beschermde specifiek degenen die zichzelf niet konden
beschermen … Jehovah had liefdevolle persoonlijke aandacht voor de
zwaksten in de gemeenschap. En hij riep degenen die hen slecht
behandelden ter verantwoording.” (p. 24-25, alinea 22)
“Daarnaast beschermde de wet familieleden tegen seksuele misdrijven
door elke vorm van incest te verbieden (Lev. 18:6-30). Anders dan de
volken om Israël heen, waar die praktijken werden getolereerd of zelfs
vergoelijkt, moest Jehovah’s volk dit soort misdrijven net zo bezien als hij
— als iets walgelijks.” (p. 25, alinea 23)
“Het volgende artikel in deze serie [De Wachttoren, mei 2019] gaat in op
enkele van die goede dingen en op de rol van liefde en recht in de
christelijke gemeente.” (p. 25, alinea 26)

“Liefde en recht in de christelijke gemeente”, Studieartikel 18
“Welke rol spelen ouderlingen in gevallen van ernstig kwaaddoen? Hun
rol is anders dan die van rechters en oudsten onder de wet die God aan
Israël gaf. Onder die wet behandelden aangestelde mannen niet alleen
geestelijke zaken maar ook burgerlijke en strafzaken. Maar onder de wet
van de Christus is het de taak van de ouderlingen om alleen de geestelijke
of religieuze aspecten van het kwaaddoen te behandelen. Ze erkennen
dat overheden van God de verantwoordelijkheid hebben gekregen om
burgerlijke en strafzaken te behandelen. Dat omvat het gezag om boetes
of gevangenisstraffen op te leggen (Rom. 13:1-4).
Hoe behandelen ouderlingen de religieuze aspecten van ernstig
kwaaddoen? Ze gebruiken de Bijbel om zaken af te wegen en beslissingen
te nemen. Ze houden in gedachte dat de wet van de Christus gebaseerd is
op liefde. Uit liefde denken ze erover na welke hulp er kan worden
gegeven aan iedereen in de gemeente die het slachtoffer is van het
kwaaddoen. En uit liefde vragen ze zich over de kwaaddoener af: Heeft hij
berouw? Kunnen we hem helpen zijn band met Jehovah te herstellen?
Wat zijn we dankbaar dat we onder de wet van de Christus staan! Als we
allemaal ons best doen om die te gehoorzamen, maken we van onze
gemeente een plek waar iedereen zich geliefd, gewaardeerd en veilig kan
voelen. Maar we leven in een wereld waarin slechte mensen ‘van kwaad
tot erger vervallen’ (2 Tim. 3:13). We moeten op onze hoede blijven. Hoe
kan de christelijke gemeente Gods gerechtigheid navolgen bij seksueel
kindermisbruik? Het volgende artikel zal die vraag behandelen.” (p. 7,
alinea’s 23-25)
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“Liefde en recht tegenover slechtheid”, Studieartikel 19
“Kindermisbruik is een ernstige zonde.
Een zonde tegen het slachtoffer. Het is een zonde om anderen pijn te
doen en te laten lijden. …
Een zonde tegen de gemeente. Als iemand in de gemeente zich
schuldig maakt aan kindermisbruik, werpt hij een smet op de gemeente.
…
Een zonde tegen de autoriteiten. … Als iemand uit de gemeente de
wet overtreedt, bijvoorbeeld door een kind te misbruiken, zondigt hij
tegen de autoriteiten. …
Bovenal een zonde tegen God.” [Nadruk in het origineel; voetnoot
weggelaten.] (p. 9, alinea’s 5-8)
“De ouderlingen verzekeren slachtoffers en ook de ouders en anderen die
van de kwestie op de hoogte zijn dat ze het recht hebben om aangifte te
doen van kindermisbruik. Maar wat als het gaat om iemand die deel
uitmaakt van de gemeente en de kwestie dan in de gemeenschap bekend
wordt? Moet de christen die aangifte heeft gedaan het gevoel hebben dat
hij een smet heeft geworpen op Gods naam? Nee. Het is de
kindermisbruiker die Gods naam besmeurt.” (p. 10-11, alinea 14)
“Wat kun je doen om [kinderen] te beschermen tegen misbruik?
Ten eerste: informeer jezelf over misbruik. Zorg dat je weet wat voor
personen kinderen misbruiken en met welke tactieken ze hen misleiden.
… Bedenk dat in de meeste gevallen de dader iemand is die het kind al
kent en vertrouwt.
Ten tweede: onderhoud goede communicatie met je kinderen …
Bedenk dat kinderen die misbruikt zijn daar vaak niet over willen praten.
Ze zijn misschien bang dat niemand het zal geloven of ze zijn bang voor
wat de dader heeft gedreigd te doen als ze erover praten. Als je merkt dat
er iets mis is, stel ze dan op een vriendelijke manier vragen en luister
geduldig naar wat ze zeggen.
Ten derde: geef je kinderen voorlichting. Vertel ze wat ze over seks
moeten weten, afgestemd op hun leeftijd. Leer ze wat ze moeten zeggen
en doen als iemand ze op een ongepaste manier probeert aan te raken. …
(Zie het kader ‘Informeer jezelf en je kinderen’).” [Nadruk in origineel.]
(p. 13, alinea’s 19-22)
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“Troost voor slachtoffers van misbruik”, Studieartikel 20
“Wie kan troost geven? … Zijn ouderlingen de enigen die slachtoffers van
misbruik troost kunnen geven? Nee. We hebben allemaal de
verantwoordelijkheid elkaar te blijven troosten (1 Thess. 4:18). Rijpe
zusters kunnen een grote steun zijn voor zusters die troost nodig
hebben.” (p. 16, alinea 11)
“Hoe kun je troost bieden? … Als je slachtoffers van misbruik wilt
troosten, moet je er misschien eerst voor zorgen dat ze zich veilig
voelen.” (p. 17, alinea 14)
“Laten we eens kijken naar vijf Bijbelse manieren om troost te geven.
Bied praktische hulp. … soms bereik je heel veel met een heel
eenvoudige, praktische daad van vriendelijkheid. Misschien kun je met
een maaltijd, een eenvoudig geschenk of een bemoedigend kaartje liefde
en aandacht voor een terneergeslagen broeder of zuster tonen. …
Zorg dat de bedroefde persoon zich veilig en op zijn gemak voelt. …
Als je slachtoffers van misbruik wilt troosten, moet je er misschien eerst
voor zorgen dat ze zich veilig voelen. Ouderlingen moeten in gedachte
houden dat een zuster die van streek is zich met een kop thee in een
ontspannen setting bij haar thuis misschien veiliger en meer op haar
gemak voelt dan in een vergaderruimte in de Koninkrijkszaal. Bij een
ander is dat misschien precies andersom.
Wees een goede luisteraar. De Bijbel geeft dit duidelijke advies:
‘Iedereen moet snel zijn om te luisteren, langzaam om te praten’ (Jak.
1:19). Ben jij een goede luisteraar? … Geef tijdens het luisteren blijk van
genegenheid en medegevoel — uitingen van liefde. Hoe doe je dat? Soms
kun je met een paar tactvolle, vriendelijke woorden laten merken wat je
voelt. … Let erop dat je ‘langzaam om te praten’ bent. Val iemand niet in
de rede om advies te geven of zijn manier van denken te corrigeren. En
wees geduldig! …
Bid vurig met degene die het zwaar heeft. … Je zou zulke personen
troost kunnen geven door samen met hen te bidden, waarbij je hun naam
gebruikt. Je kunt tegen Jehovah zeggen hoeveel jij en de gemeente om
hen geven. En je kunt Jehovah vragen om zijn kostbare schapen te
kalmeren en troosten. …
Kies woorden die genezen en vertroosten. Denk na voordat je iets
zegt. Ondoordachte woorden kunnen kwetsen, vriendelijke woorden
kunnen genezen. …
Sommigen die misbruikt zijn voelen zich vies of waardeloos. Ze zijn ervan
overtuigd dat niemand van hen houdt of van hen kan houden. Wat een
vreselijke leugen! Gebruik dus de Bijbel om ze te herinneren aan hun
echte waarde in Jehovah’s ogen. (Zie het kader ‘Troost uit de Bijbel’).”
[Nadruk in origineel] (p. 17-19, alinea’s 12-20)
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