
Essay over het jaar 1914 en zijn significantie in het licht van de bijbel

Introductie

In Op het congres van Jehovah’s Getuigen in 2010 werd het eerste deel uitgegeven van de serie 

„Geloof in Actie".

Wat vormgeving betreft kan ik weinig kritiek geven. Uiteraard zijn de acteurs amateurs en geen 

professionals, en dat merk je. Dus als je verwacht een documentaire te zien zoals die door b.v. 

National Geographic is gemaakt, zal het niet aan je verwachtingen voldoen. Maar als ik het 

vergelijk met vele andere christelijke projecten dan hoort het materiaal van Jehovah's getuigen altijd 

wel tot mijn top 5.

Het is dan ook geen wonder dat het Wachttoren bijbel- en tractaatgenootschap al in de geschiedenis 

geboekstaafd staat; zo hoorden ze bij de eersten, dit kun je trouwens in deze film ook zien, die film 

met geluid combineerden, en zelfs ingekleurd materiaal toonden. Wat pas tot zijn volle recht zou 

komen in de jaren '30 werd dus door de ernstige bijbelonderzoekers al verwezenlijkt in 1914! 

Verder hebben ze heel wat vernieuwingen doorgevoerd in simultaan vertalen, je moet namelijk 

weten dat de tijdschriften van Jehovah's getuigen, de overbekende wachttoren en Ontwaakt! 

Respectievelijk in zo'n 180 en 80 talen simultaan worden vertaald, dan is het ook geen wonder dat 

één van hun vertaalprogramma's jaren geleden is 

verkocht geweest aan IBM.

Inhoudelijk is vaak echter een ander verhaal.

Jehovah's getuigen zijn niet bang om hier en daar 

een loopje met hun eigen geschiedenis te nemen 

om het te laten passen binnen hun concept van de 

waarheid, zoals ze die de dag van vandaag 

begrijpen.

Hier moet duidelijk gesteld worden dat ik niet 

geloof dat ze dat al te bewust doen. Velen zijn 

gewoon niet erg goed op de hoogte van de 

beginjaren toen Russell pas zijn gedachten 

formuleerde. Anderzijds is het erg moeilijk om je 
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te verplaatsen naar een tijd en in mensen die er toch, soms zelfs erg genuanceerde, verschillen in 

hun concept van de waarheid op na hielden. Een “waarheid” die danig verschilde van wat Jehovah's 

getuigen de dag van vandaag als “De waarheid” zien, terwijl de personen in die beginjaren net zo 

overtuigd waren dat wat ze in de Wachttoren en in de “Studieën in de geschriften” die door Charles 

Taze Russell werden geschreven, leerden, de onfeilbare uitleg was van het woord van God. Met 

dien verstande dat Russell toch verschillende malen heeft aangedrongen dat hij gewoon de bijbel 

interpreteerde en dus niet onfeilbaar was. Een groot verschil met Jehovah's getuigen vandaag, die 

niettemin wel stellen dat ze niet geïnspireerd zijn, maar toch geen andere gedachten binnen hun 

contreien dulden. 

Dat alleen zou een mens al aan het denken moeten zetten; hoe komt het dan, ondanks de extreme 

verschillen tussen wat Russell leerde en wat Jehovah's getuigen de dag van vandaag leren, men 

steeds maar blijft spreken van de waarheid, alsof die twee visies gemakkelijk met elkaar 

combineerbaar zijn? Als je dan ook bedenkt dat andere visies als Jehovah's getuige niet worden 

getolereerd, en tot iemands verwijdering uit de gemeente kan leiden, vraag je je af hoe ze zo 

verdraagzaam kunnen zijn over de leerstellingen uit deze beginjaren. Feit is namelijk dat als iemand 

de dag van vandaag die leerstellingen zou onderwijzen en zou geloven, hij onherroepelijk uit de 

gemeente van Jehovah's getuigen gesloten zou worden.

In deze serie bedenkingen ga ik systematisch proberen enkele aspecten van het hedendaags geloof 

van Jehovah's getuigen toe te lichten, en een correcte vergelijking met de oude gedachten tonen.
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1914

Belang

Mensen die 

geen 

Jehovah's 

getuige zijn, 

kennen hen 

waarschijnli

jk wel nog 

het meest achter hun uitspraken die ze hebben gedaan vlak 

voor 1975, waar men Armageddon mocht verwachten. De 

uitspraken die men deed ten opzichte van ongelovigen waren 

dan ook erg beeldend.

Terwijl Jehovah's getuigen het debacle rond 1975 hebben overleefd, hebben ze niettemin grote 

verliezen geleden. Men ziet het aantal leden een vrije val nemen in 1976; zo zijn er dat jaar ondanks 

dat er meer dan 196 000 gedoopt werden, er niettemin langs de achterdeur 127 000 personen 

verdwenen.1 In die tijd was dat tamelijk opmerkzaam, omdat Jehovah's getuigen toen nog danig 

groeiden, wat vandaag de dag niet meer het geval is.

Jehovah's getuigen hebben echter 1975 overleefd, omdat dit jaartal niet zo extreem belangrijk was 

binnen de religie. Hun overtuiging over het “einde van de wereld” in 1975 was namelijk maar 

indirect op de bijbel gebaseerd; uit berekeningen kwam men er namelijk achter dat in het najaar van 

1975 6000 jaar menselijke geschiedenis zou eindigen, dit is vanaf het ontstaan van Adam. Trouwens 

niet de eerste keer dat ze zo'n bauwde uitspraak deden. Dus meer dan gewoon een toepasselijk jaar, 

was het eigenlijk niet?

Meer dan een verwachting werd het echter ook niet.

1914 is echter een ander verhaal. De volledige essentie van Jehovah's getuigen hangt aan dit jaar 

vast. Alle bijbelse profetieën rond de eindtijd worden vanaf dat jaar bekeken, de essentie van de 

lengte dat we naar het einde toe zijn, wordt naar dit jaar berekend. En terwijl de laatste jaren, vanaf 
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1995 men systematisch een religie heeft gevoerd om de eindtijd te kunnen verlengen, zou het een 

veel groter debacle zijn voor Jehovah's getuigen om het jaar 1914 volledig uit hun religie te weren. 

Daarom waarschijnlijk ook hun fel protectionistisch gedrag om het jaar 1914 aan hun huidige en 

potentiële leden te verkopen.

In 1995 werd er een begin gemaakt om de tijd te kunnen verlengen. In dat jaar is men voor het eerst 

sinds de jaren '30 afgestapt van het feit dat het geslacht van Jehovah's getuigen uit die periode niet 

mocht voorbijgaan, dat wil dus zeggen, dat er voor die tijd nog mensen in leven moesten zijn, die 

ook in het jaar 1914 hadden geleefd2. 

In 1995 werd dit concept veel figuurlijker opgenomen waardoor het gewoon naar het geslacht van 

onze periode werd verhaald. 

Sinds 2009 is dit opnieuw aangepast geweest in een lezing die op het districtscongres werd 

gehouden waardoor de mensen van het geslacht vooruit werden geschoven naar mensen die mensen 

uit het geslacht zouden hebben gekend.

Betekenis

Wat betekent het jaar 1914 nu voor 

Jehovah's getuigen?

Heel eenvoudig en summier verteld 

is volgens Jehovah's getuigen de 

tijden der heidenen geëindigd, en is 

Christus, in een onzichtbare vorm, 

teruggekeerd om zijn rechtmatige 

troon op te eisen. 

In dat jaar werd ook de hemel 

gezuiverd, en is Satan, de 

oorspronkelijke slang, uit de hemel 

verwijderd, en werd zijn invloed 

enkel nog beperkt tot de aarde. In dat jaar is dan ook de wee over de aarde begonnen, daar zoals 

openbaring verhaalt Satan namelijk weet dat zijn tijd nog maar kort is. Op die manier wordt 
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enerzijds de steeds slechtere toestand op de aarde bekeken, en wordt begrepen dat onze tijd veel 

gelijkenissen vertoonde naar wat Paulus in een brief aan Timotheüs schreef in 2 Ti 3:1-5:

Maar weet dit, dat er in de laatste dagen kritieke tijden zullen aanbreken, die 

moeilijk zijn door te komen. Want de mensen zullen zichzelf liefhebben, het 

geld liefhebben, zullen aanmatigend zijn, hoogmoedig, lasteraars, 

ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar deloyaal, zonder natuurlijke 

genegenheid, niet ontvankelijk voor enige overeenkomst, kwaadsprekers, 

zonder zelfbeheersing, heftig, zonder liefde voor het goede, verraders, 

onbezonnen, opgeblazen van trots, met meer liefde voor genoegens dan liefde 

voor God, die een vorm van godvruchtige toewijding hebben, maar de kracht 

ervan niet blijken te bezitten; en keer u af van dezen.

En dat onze tijd precies te vergelijken is met de tijd net voor de vloed in Noachs dagen, zoals ook 

Jezus verwoordde dat de eindtijd er zou uitzien in Mat 24:37-39:

Want net zoals de dagen van Noach waren, zo zal de tegenwoordigheid van 

de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de vloed waren, 

zij aten en zij dronken, mannen huwden en vrouwen werden ten huwelijk 

gegeven, tot op de dag waarop Noach de ark binnenging, en zij sloegen er 

geen ach op totdat de vloed kwam en hen allen wegvaagde”, zo zal de 

tegenwoordigheid van de Zoon des mensen zijn. 

Ook de eerste wereldoorlog, die toepasselijk natuurlijk in november 1914 is begonnen, is hier 

rechtstreeks mee betrokken, daar Satan rond die periode terug naar 

de aarde werd geslingerd, zoals we kunnen lezen in Openbaring 

12:9: “Neergeslingerd werd daarom de grote draak, de 

oorspronkelijke slang, die Duivel en Satan wordt genoemd, die de 

gehele bewoonde aarde misleidt, neergeslingerd werd hij naar de 

aarde, en zijn engelen werden met hem neergeslingerd.”

Hoe komt men aan 1914?

De belangrijkheid van het jaar 1914, zou men nooit kunnen 

verklaren, als men dit niet door middel van de bijbel zou kunnen.

Om dit te kunnen doen, moeten we naar de profetieën van Daniel kijken.
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Daniel beschrijft namelijk in hoofdstuk 4 hoe Nebukadnezar een droom kreeg.

Daniël 4:10-12:

En zie! Een boom midden op de aarde, sterk, en zijn hoogte zelf reikte ten slotte tot de 

hemel, en hij was zichtbaar tot het uiteinde van de gehele aarde. Zijn loof was schoon, 

en zijn vrucht was overvloedig, en er zat voedsel aan voor allen. Eronder placht het 

gedierte van het veld schaduw te zoeken en op zijn grote takken huisden altijd de 

vogels van de hemel, en alle vlees was gewoon zich daarvan te voeden.”

Vervolgens ziet hij hoe een wachter uit de hemel komt en bevel geeft om die boom om te hakken en 

te bezegelen zodat hij voor een bepaalde periode niet meer zou kunnen groeien.

Voor Jehovah's getuigen kreeg deze profetie zijn eerste vervulling zoals Daniël het aan de koning 

uitlegde.

In die eerste vervulling gaat het namelijk om het Babylonische rijk, waarvan de koning uiteindelijk 

voor een bepaalde tijd zijn hersenen zou verliezen, en zelfs gras zou eten zoals de dieren.

Daniël 4:31-32

Nog was het woord in de mond van de koning, toen er een stem uit de hemel neerviel: 

“U wordt gezegd, o koning Nebukadnezar: “Het koninkrijk zelf is van u geweken, en 

van onder de mensen verdrijft men u zelfs, en bij de dieren van het veld zal uw woning 

zijn. Plantengroei zal men ook u te eten geven, net als de stieren, en zeven tijden zullen 

er over u voorbijgaan, totdat gij weet dat de allerhoogste de heerser is in het koninkrijk 

der mensheid en dat hij het geeft aan wie hij wil!”

Heel belangrijk voor Jehovah's getuigen in deze verzen is de uitspraak over de zeven tijden. Hierin 

ligt namelijk de betekenis van het jaar 1914.

Voor Jehovah's getuigen heeft namelijk elke profetie een dubbele betekenis. Enerzijds een 

vervulling in de geschiedenis van het volk van God in de oudheid, namelijk Juda en vervolgens nog 

eens voor het volk van God in deze tijd, namelijk Jehovah's getuigen.

Voor de eerste vervulling van de “zeven tijden” baseren Jehovah's getuigen zich op de variantie in 

de Septuaginta, die niet spreekt over tijden maar over jaren. Nebukadnezars waanzin zou dan ook 

volgens deze theorie zeven jaren hebben geduurd.
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Maar ook in de interpretatie van tijden als jaren ligt het volledige concept om die tijden naar onze 

jaartallen te vertalen;

Een jaar duurt iets minder dan 365 dagen. In profetieën wordt echter steeds een gemiddelde van 360 

dagen aangehouden omdat men ongeveer uitgaat van maanden van 30 dagen. De joden kenden 

enerzijds geen maanden van 31 dagen. De maanden waren 29 of 30 dagen lang, en hun jaar duurde 

ongeveer 354 dagen. 

Als je dus 360 dagen vermenigvuldigt met de 7 tijden, dan kom je op 2520 dagen. Dagen die in 

Nebukadnezar een vervulling kregen.

Echter voor de grotere vervulling zou dit een veel te kleine tijd zijn, daar ook Jezus duidelijk zou 

hebben gemaakt in Lukas 21:24 dat die tijden nog niet waren geëindigd toen hij zei: “Jeruzalem zal 

door de natiën worden vertreden totdat de bestemde tijden der natiën zijn vervuld.”

Volgens de theorie is deze zin uitermate belangrijk. Hier zien we namelijk staan dat Jeruzalem door 

de natiën dienden vertreden te worden totdat de bestemde tijden der natiën zouden zijn vervuld.

Jeruzalem is inderdaad vertreden geweest.

Door een opstand is de stad door Babylon belegerd en vernietigd geweest, waarna overlevenden in 

ballingschap naar Babylon werden overgebracht.

Volgens Jehovah's getuigen gebeurde dat in het jaar 607 v.G.T. Die ballingschap zou zoals Jeremia 

stelde 70 jaar duren, tot 537 v.G.T.

Als je dan ook bij 607 2520 jaar telt; dan kom je op het jaar 1914 uit.

De verwoesting van Jeruzalem gebeurde in de 7de maanmaand op de 15de dag, aldus 2 Koningen 

25:25. De zevende maanmaand is gelijk aan de maand Tisjri, die liep van halfweg september tot 

halfweg oktober.

Al moet hier wel de bedenking worden gemaakt dat 2 Koningen 25 verschillende data aanhaalt in 

deze geschiedenis. Zo wordt in vers 8 gesproken dat de Babyloniërs kwamen in de 5de maand om 

alles plat te gooien.

Lancune in de theorie

Klinkt aannemelijk niet?

Want geschiedkundig is de overheersing van Jeruzalem inderdaad gebeurd, is inderdaad de tempel 

vernietigd en later terug opgebouwd.

Maar de belangrijkste vraag hierbij is, was dat in 607 zoals Jehovah's getuigen beweren?

Daarvoor moeten we gaan kijken naar de geschiedenis van Babylon.
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Eerst en vooral raadplegen we de bijbel om de vernietiging van Jeruzalem duidelijk te zien. Ook dit 

kunnen we aanhalen uit het 2de boek Koningen 25:8, laten we terug dit vers erbij halen:

En in de vijfde maand, op de zevende dag van de maand, dat wil zeggen het negentiende 

jaar van Koning Nebukadnezar; de koning van Babylon kwam Nebuzaradan, de overste 

van de lijfwacht, de dienaar van de koning van Babylon naar Jeruzalem.

In het negentiende jaar van Nebukadnezar werd er dus een begin gemaakt met de verwoesting van 

Jeruzalem.

Dus dit negentiende jaar zou ongeveer tezamen moeten vallen met 607 op onze kalender... En dat is 

problematisch. Want volgens de wereldse bronnen die we bezitten, begon Nebukadnezar II, de 

Nebukadnezar waar het hier over gaat, pas in 605 zijn regering. Dat zou willen zeggen dat deze 

koning twee jaar voor zijn aanstelling het bevel zou hebben gegeven Jeruzalem te verwoesten, en 

dus op geen enkele manier gelijk gesteld kan worden aan zijn 19de regeringsjaar.

Het is dan ook geen wonder dat de wereldse geschiedenis de verwoesting van Jeruzalem, vanuit 

bijbels perspectief plaatst in het jaar 586, als je namelijk 19 jaar aftrekt van de troonopvolging van 

Nebukadnezar II in 605, kom je namelijk uit in het jaar 586, dus niet op 607.

Jehovah's Getuigen nemen dan ook een omweggetje, en gaan niet uit van het 19de regeringsjaar van 

Koning Nebukadnezar, zoals in 2 Koningen 25:8, wordt gesteld, maar tellen terug van het jaar dat 

de Joden uit ballingschap naar hun land konden terugkeren.

Volgens wereldse verslagen, want in de bijbel wordt terug enkel een jaartal vernoemd, namelijk het 

eerste regeringsjaar van Cyrus, was dat rond 539 v. Chr. Jehovah’s Getuigen besluiten dat het een 

moeizame reis was terug naar hun land op de tempel te herbouwen... Dus op die manier komen ze 

aan 537 v. Chr. Volgens Jeremia zou de Babylonische ballingschap namelijk 70 jaar duren, als je 

dus 70 jaar bij 537 jaar telt (want je dient op te tellen daar je teruggaat in de tijd voor onze 

jaartelling) kom je in 607 v.g.t uit. Dit is uiteraard als men uitgaat van een letterlijk en expliciete 

interpretatie van 70 jaar uit het boek van Jeremia. Er is echter een andere interpretatie mogelijk, 

want de annexatie van het beloofde land begon al in 609 v.g.t. En dan zou het kunnen kloppen zoals 

ook wereldse bronnen aangeven dat de balling stopte rond 639 vgt, wanneer Nabonidus werd 

afgezet en Cyrus de macht kreeg, waardoor er geen geweld gedaan dient te worden aan de 

voorspelde 70 jaar van Jeremia.

Opnieuw is bijzonder dat Jehovah's getuigen het jaar 537 als een sleuteljaar beschouwen en 

systematisch hun leden op het hart drukken dat die datum uit de bijbel gedestilleerd is ... Dat is 
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uiteraard niet het geval; de bijbel vernoemt namelijk nooit jaartallen, en kende dan ook bijgevolg 

niet onze jaartelling... Bijgevolg de 586, 587 die zij zo verketteren als onbijbels komt praktisch uit 

dezelfde bronnen die ze gebruiken om hun 537 te bewijzen.

Volgens Jehovah's getuigen kwamen de joden in de zevende maand terug in Jeruzalem aan, zoals 

valt te lezen in Ezra 3:1, 6:

Toen de zevende maand aanbrak waren de zonen van Israël in hun steden. En het volk 

verzamelde zich voorts als één man te Jeruzalem.

Vanaf de eerste dag van de zevende maand begonnen zij brandoffers aan Jehovah te brengen toen 

zelfs het fundament van Jehovah's tempel nog niet was gelegd.

Gissen en missen

Mensen die zich bezighouden met onderzoek naar helderzienden halen altijd enkele 

veelvoorkomende technieken aan die bij de meeste mediums terugkomen.

De eerste is het concept van coldreading, het “lezen” van de persoon en door heel wat vragen te 

stellen tot antwoorden te kunnen komen, alsof ze uit een helderziendestandpunt zijn verteld, terwijl 

de meeste gegevens zijn verschaft door de persoon in kwestie zelf, en enkel hier en daar een detail 

wordt ingelast door het medium. Details die vaak al voor de hand liggen.

Een ander aspect is het concept van gissen en missen... Zoveel vertellen dat er altijd wel iets tussen 

zal zitten die de nagel op de kop tikt. Een mooi voorbeeld is het concept van Jeane Dixon; wat de 

meeste mensen van Dixon herinneren is haar “correcte” voorspellingen, vooral dan de voorspelling 

van de dood van John F. Kennedy. Dat ze geen expliciete namen heeft genoemd, en heel wat 

verkeerde aannames maakte omtrent deze moord, voor de moord, wordt door voorstanders dan ook 

vaak vergeten.

Ook binnen de christelijke gemeenschap zijn de uitleggingen omtrent de profetieën legio. Zo vind 

je in appendix A een lijst van personen die een poging hebben gewaagd om de profetie van de 1260 

dagen uit te leggen. Meteen valt op dat zowel het tijdstip rond de Franse Revolutie als de revoluties 

van de jaren '30 van de 19de eeuw veelvuldig naar voren komen. Dit is geen toeval.

Maar zo is het ook bij Jehovah's getuigen; Jehovah's getuigen hebben heel wat voorspellingen 

gedaan; hier een bloemlezing uit de vroegste jaren:
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1798

The papal dominion over both Church and State crippled every energy and prevent Bible searching. 

The overthrow of that dominion in 1798 by the French Revolution marked the beginnen of the 

“time of the end” (Dan xi. 35), and opened the way for a multitude of improvements and the 

increase of knowledge. (On Interpretation door J. H. Patton in Zions Watch Tower and Herald of 

Christ's presence, Augustu 1879, pagina 24)

1799

Dit jaar werd beschouwd als het jaar dat de profetie rond de 1260 jaar uit openbaringen 11:3 in 

vervulling ging, en verving 1798 als tijd van het einde.

1873

Werd beschouwd als het jaar waarop 6000 jaar menselijke geschiedenis eindigde (net zoals men van 

1975 zei) en waarop de komst van de bruidegom begon.

1874

Heeft lange tijd stand gehouden als het tijdstip waarop Christus zijn hemelse regering over de aarde 

begon, en daarmee dus de eindtijd inluidde.

Wat het begin van veertig jaar van miserie inluidde die moest culmineren in 1914.

1878

Werd beschouwd als de tijd dat de Rooms Katholieke kerk zou vallen:

“Since the spring of 1878 we believe that de nominal church is cast off and now only the wheat – 

“the little flock” – is to be considered the church; and we believe this to be the date of the beginning 

of the fall of the Babylon church, the parallel to the date of the fall of the church of the Scribes and 

Pharisees – hypocrites, who “encompassed sea and land to make one proselyte.” their fall was 

gradual as is babylon's.

(Babylon is fallen)

…
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Ik heb enkel enkele sleuteldata aangehaald... Er zijn veel meer voorspellingen geweest in het licht 

van bijbelprofetie door Jehovah's getuigen. Omtrent dit onderwerp is zeker het boek “Three 

dissertations on the teachings of Jehovah's Witnesses” van Greg Stafford aan te bevelen.

1914 en Russell

Jehovah's getuigen halen vaak 1914 aan als zijnde een sleuteljaar en dat ze al heel vroeg in de 

geschiedenis voor die datum waarschuwden.

Ze uiten dit dan ook onverbloemd als een bewijs van hun gelijk... Zoals hierboven al duidelijk 

wordt gesteld hebben ze wel meer voorspellingen gedaan, dus was het geen wonder dat er ooit wel 

eens een datum uit de bus zou komen waar er wel iets significants zou gebeuren.

Hierbij vermelden ze dat de mensen voorspoedig waren voor 1914 en dat niemand oorlog 

verwachtte... Dit is echter niet helemaal accuraat, iedereen zat in feite te wachten op een grote 

oorlog; Black en White b.v. Verhaalde al voor de eeuwwisseling over de gespannen verhouding 

waarin de mensen leefden:

The air is full of rumours of War. The European nations stand fully armed and prepared for instant 

mobilization. Authorities are agreed that a GREAT WAR must break out in the immediate future, 

and that this war will be fought under novel and surprizing conditions. All facts seem to indicate 

that the coming conflict will be the bloodiest in history, and must involve the momentous 

consequences to the whole world. At any time the incident may occur which will precipitate the 

disaster.

Verder waren ze niet de enigen die bepaalde profetische waarde hechtten aan het 1914-jaartal... 

Belangrijker echter is hoe Russell dit bezag.

Er moet gesteld worden dat Russell zijn datum van 1914 niet uitsluitend uit de bijbel haalde... Voor 

Russell speelde de grote piramide van Gizeh net zo goed een belangrijk fenomeen voor wereldse 

gebeurtenis met een goddelijke oorsprong.

Hij kwam dan ook op het jaar 1914 door de gangen in deze piramide te berekenen. In de eerste 

versie zie je nog dat hij de gangbare datum van 1874 hanteerde waarvan toen gedacht werd dat 

Jezus onzichtbaar regeerde:

So, then, if we measure backward down the "First Ascending Passage" to its junction 

with the "Entrance Passage," we shall have a fixed date to mark upon the downward 

passage. This measure is 1542 inches, and indicates the year BC 1542, as the date at that 

11/15



point. Then measuring down the "Entrance Passage" from that point, to find the distance 

to the entrance of the "Pit," representing the great trouble and destruction with which 

this age is to close, when evil will be overthrown from power, we find it to be 3416 

inches, symbolizing 3416 years from the above date, BC 1542. This calculation shows 

AD. 1874 as marking the beginning of the period of trouble; for 1542 years BC plus 

1874 years AD. equals 3416 years. Thus the Pyramid witnesses that the close of 1874 

was the chronological beginning of the time of trouble such as was not since there was 

a nation -- no, nor ever shall be afterward. And thus it will be noted that this "Witness" 

fully corroborates the Bible testimony on this subject..." 3

Dit wordt uiteindelijk in 1910 aangepast naar de toen gangbare datum van 1914:

"So, then, if we measure backward down the "First Ascending Passage" to its junction 

with the "Entrance Passage," we shall have a fixed date to mark upon the downward 

passage. This measure is 1542 inches, and indicates the year BC 1542, as the date at 

that point. Then measuring down the "Entrance Passage" from that point, to find the 

distance to the entrance of the "Pit," representing the great trouble and destruction with 

which this age is to close, when evil will be overthrown from power, we find it to be 

3457 inches, symbolizing 3457 years from the above date, BC 1542. This calculation 

shows AD. 1915 as marking the beginning of the period of trouble; for 1542 years BC 

plus 1915 years AD. equals 3457 years. Thus the Pyramid witnesses that the close of 

1914 will be the beginning of the time of trouble such as was not since there was a 

nation -- no, nor ever shall be afterward. And thus it will be noted that this "Witness" 

fully corroborates the' Bible testimony on this subject..."

Verder is er een essentieel verschil in begrip rond het jaar 1914. Volgens de ernstige 

bijbelonderzoekers onder leiding van Charles Taze Russell, begon de onzichtbare regering van 

Jezus in 1874, waarna er 40 jaar van moeizaam leven zou volgen die zijn hoogtepunt zou bereiken 

in 1914. Geen wonder dan ook dat de meeste ernstige bijbelstudenten geloofden dat in 1914 het 

duizendjarige rijk van Christus zou beginnen en dat zij dus gezamenlijk in de hemel zouden worden 

opgenomen, zoals valt te lezen in de Wachttoren van oktober 1890:

It is astonishing with what rapidity matters are shaping themselves for the great time of 

trouble predicted in the Scriptures. When, some fourteen years ago, we presented the 

Scriptural declaration that the Millennium of peace and blessing would be introduced by 

forty years of trouble, beginning slightly in 1874 and increasing until social chaos 

should prevail in 1914 – few believed some scoffed.
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Met andere woorden, de verwachtingen rond 1914 werden geenszins ingelost in de ogen van de 

ernstige bijbelstudenten, en dat gaf Russell dan ook net na 1914 grif toe, maar merk meteen ook al 

op hoe er verdraaid wordt om geen al te grote schuldigen te moeten aanwijzen voor hun verkeerde 

stellingen, zoals het een eigenschap van Jehovah's getuigen zou worden:

The fact that our expectations respecting the “change” of the church in 1914 were not 

realized does not signify that the prohecies failed. Our readers should know that we 

never prophesised anything. We merely gave our opinions respecting prophecies and 

gave the reader the reasons for those, showing the chapter and verse. Nothing in de 

bible declared that the church would be glorified by the fall of 1914. The author did 

express it as his opinion that the church would be glorified by that time, and gave his 

reasons for so thinking. Now that the date has passed and the church is not glorified, the 

author is not disappointed. All the while he wished the Lord's will to be done and none 

other. – De wachttoren van 1 november 1915.

Wat met jou?

Nu dat er zoveel bewijs is geleverd om NIET in 1914 te geloven als de datum dat de einde der 

tijden werd ingeluid, of dat het dan ook maar een wat van profetische significantie zou hebben, 

hoeft dit het einde van je geloof te betekenen?

Geenszins!

Geloof is iets moois... Het zorgt voor hoop, maar ook voor liefde. Het kan een beter mens van je 

maken. Terecht stelt de bijbel dat het woord van God levend en krachtig is, en scherper dan een 

tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het 

is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden – Hebr. 4: 12 NBV.

Het betekent enkel dat je je geloof de kans moet geven volwassen te worden. Af te stappen van 

data, of een houdbaarheidsdatum op je geloof te plaatsen.

De bijbel stelt: “Maar van dien dag en dat uur weet niemand iets; zelfs de engelen der hemelen of 

de Zoon niet; de Vader alleen weet het. Want evenals het ging in de dagen van Noach, zo zal de 

Mensenzoon verschijnen. Gelijk men in de dagen voor den Zondvloed at en dronk, huwde en ten 

huwelijk gaf, tot op den dag waarop Noach in de ark ging, en zij er niets van begrepen voordat de 

Zondvloed kwam en allen wegrukte, zo zal het bij de komst van den Mensenzoon gaan. Dan zullen 

twee op den akker zijn; de een wordt meegenomen, de ander achtergelaten; twee vrouwen malen 
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aan den handmolen; de ene wordt meegenomen, de andere achtergelaten. Waakt dan; want gij weet 

niet, op welken dag uw Heer komt. – Mat 24: 36-42.

Terecht, maant Jezus ons hier aan om de dag te blijven verwachten. Maar zouden we tijd moeten 

spenderen aan het speculeren wanneer die dag zou komen? Kunnen we onze tijd niet beter 

spenderen aan het leren uit Jezus voorbeeld, uit wat de apostelen ons willen duidelijk maken, en te 

proberen te leven in harmonie met anderen en met de natuur rondom ons.

Geniet van de hoop dat je hebt dat als het steeds slechter wordt het uiteindelijk alleen maar weer 

beter kan worden, dat God het nooit zal laten escaleren tot de vernietiging van de mensheid.  

Maar laat je geloof niet afhangen van wispelturige interpretaties van mensen. Wees als de Bereeërs 

die alles zelf onderzochten en het goede overhielden!
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Appendix A

De berekening van de 1260 jaren.

Expositor Publication date Application
Joachim of Floris 1195 1 - 1260 
Arnold of Vaillanova 1300 74 - 1364 
Walter Brute 1393 134 - 1394 
martin Luther 1530 38 - 1328 
A. Osiander 1545 412 - 1672 
J. Funck 1558 261 - 1521 
G. Nigrinus 1570 441 - 1701 
Aretius 1573 312 - 1572 
John Napier 1593 316 - 1576 
D. Pareus 1618 606 - 1866 
J. Tillinghast 1655 396-1656 
J. Artopaeus 1665 260 - 1520 
Cocceius 1669 292 - 1552 
T. Beverley 1684 437 - 1697 
P. Jurieu 1687 454 - 1714 
R. Fleming, Jr. 1701 552 - 1794 
R. Fleming, Jr. 1701 606 - 1848 
>Williman Whiston 1706 606 - 1866 
Daubus 1720 476 - 1736 
J. Ph. Petri 1768 587 - 1847 
Lowman 1770 756 - 2016 
John Gill 1776 606 - 1866 
Hans Wood 1787 620 - 1880 
J. Bicheno 1793 593 - 1789 
A. Fraser 1795 756 - 1998 
Goerge Bell 1796 537-1797

553 - 1813 
Edward King 1798 538 - 1798 
Galloway 1802 606 - 1849 
W. Hales 1803 620 - 1880 
G. S. Faber 1806 606 - 1866 
W. Cuninghame 1813 533 - 1792 
J. H. Frere 1815 533 - 1792 
Lewis Way 1818 531-1791 
W. C. Davis 1818 588 - 1848 
J. Bayford 1820 529 - 1789 
John Fry 1822 537 - 1797 
John Aquila Brown 1823 622 - 184 
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