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COLOFON
“Eyeopener” is een onafhankelijk magazine dat wordt  
uitgegeven door St. de Heilbode. Dit magazine biedt de lezer  
waarheidsgetrouwe informatie over de tijd waarin wij leven  
volgens de Bijbel en wat er in de zeer nabije toekomst  
gaat gebeuren.  
 
Voorspellingen gedaan door Gods profeten van duizenden jaren 
geleden komen letterlijk uit in onze tijd!  
 
Dit magazine wordt gratis verstrekt via een landelijk  
distributienetwerk. Meerdere exemplaren zjn te koop via  
www.ontzagwekkendnieuws.nl.  

UITGEVER
St. de Heilbode 
info@heilbode.nl

POST-SCRIPTUM
Waarschuwing voor de lezer: Het gedachtengoed in dit magazine 
is voornamelijk gebaseerd op de Bijbelse profetieën. In die 
profetieën staan zowel zeer schrikwekkende voorspellingen, 
als ook buitengewoon hoopvolle beloften. Wie zijn verwachting 
op Gods hoopvolle beloften stelt, heeft van die schrikwekkende 
voorspellingen niets te vrezen.

BANKGEGEVENS
St. de Heilbode - NL46INGB0005169971

HOOFDREDACTIE
Jaap Dieleman: Evangelist, schrijver en 
oprichter van Abba Child Care Int.

REDACTIEADRES
info@ontzagwekkendnieuws.nl

DONATIES
We hebben uw financiele steun nodig om dit Ontzagwekkende 
Nieuws in ons land bekend te maken. Op de website  
www.ontzagwekkendnieuws.nl kunt u lezen hoe u kunt  
bijdragen door brievenbussen te sponsoren.                     
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Met de recente Corona-crisis die in maart 2020  
begon, is de wereld nog verder afgegleden in onrust,  
onzekerheid en chaos - ook door de enorme  
gevolgen voor de wereldeconomie. Is er dan ook 
nog goed nieuws te verwachten? En dan bedoel ik 
‘ontzagwekkend goed nieuws’? Zeker weten! Daar 
gaat dit magazine dan ook over. En het bijzondere 
van dit alles is, dat dit goede nieuws al duizenden 
jaren geleden is voorzegd in oude geschriften en 
profetieën. Laat me uitleggen hoe dat zit.

Welk nieuws is zo indrukwekkend dat je 
het niet snel zult vergeten? De dood  
van president Kennedy of de moord op 
Martin Luther King? Of de aanval op de 
Twin Towers? En niet te vergeten, 
de tsunami op 2e Kerstdag 2004?

> Jammer genoeg zi jn  deze voorbeelden 
vooral  tragisch.  En wie heeft  deze 

dingen zien aankomen? Eerl i jk  gezegd 
ken ik  niemand!  We worden vooral 

onaangenaam verrast  door  deze 
schrikwekkende nieuwsberichten. 

Ze maken ons onzeker  over  wat ons nog 
meer te  wachten staat.

Ontzagwekkend nieuws
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Veel oude geschriften beschrijven het leven van 
toen, waardoor we een goed beeld krijgen van die 
tijd. Maar wist je dat er ook oude geschriften zijn 
die een helder beeld schetsen van ons heden en van 
de toekomst? We noemen die voorzeggingen pro-
fetieën omdat ze zijn uitgesproken en opgetekend 
door mannen en vrouwen die door Gods Geest  
geïnspireerd zijn. 

Zo zijn er volgens Bijbelgeleerden meer dan 300 
profetieën over de eerste komst van Jezus – denk 
aan Zijn geboorte in Bethlehem en Zijn dood aan 
het kruis. Die profetieën kwamen van tientallen ver-
schillende mensen over een periode van duizenden 
jaren, en die profetieën zijn allemaal zonder uitzon-
dering exact uitgekomen. De kans dat er zoveel 
voorzeggingen, door zoveel verschillende mensen 
over een periode van bijna 4000 jaar uitgesproken 
en opgetekend, allemaal exact zo uitkomen, is 
onvoorstelbaar klein. Dat kan dus beslist geen  
toeval zijn. Alleen een almachtige, alwetende en 
alomtegenwoordige God kan zoiets ontzagwek-
kends doen.

Diezelfde Bijbel geeft ook allerlei profetieën over 
de verstrooiing, de vervolging, het herstel en de 
wederopstanding van het Joodse volk in het land 
Israël – en dat raakt direct onze tijd. Want hoewel 
Israël zo’n klein landje is, en Jeruzalem helemaal 
niet zo’n imposante metropool is, staan ze dagelijks 
in de spotlights van het wereldnieuws. Nog nooit is 
er een volk geweest dat zo grondig is verwoest, ver-
dreven uit z’n land en verstrooid over alle landen 
van de wereld en dan ... na bijna 2000 jaar weer uit 
de as is herrezen, behalve het volk Israël. 
 
Dat alleen al is ontzagwekkend! Maar weet je wat 
nog veel ontzagwekkender is? Dat dit herstel al 
duizenden jaren geleden is geprofeteerd. Zelfs lang 
voordat het Joodse volk over de hele wereld werd 
verstrooid, was hun herstel al voorzegd. 

Zelfs de dag dat Israël ‘wedergeboren’ zou worden, 
dat wil zeggen op 14 mei 1948, is exact voorzegd in 
deze oude geschriften, precies zoals je kunt lezen in  
Jesaja 66 vers 8. 

Er zijn zelfs zo’n 70 profetieën opgeschreven over 
het herstel van Israël dat in 1948 begon. Meer dan 
55 daarvan zijn er al vervuld en het zal niet lang  
duren voordat ook de overige 15 vervuld worden. 
Deze 70 profetieën heb ik in een boek opgetekend 
dat verkrijgbaar is (zie pagina 23, kijk voor alle 
boeken op www.ontzagwekkendnieuws.nl).

De vele profetieën over de eerste komst van Jezus 
en het herstel van Israël vallen bovendien samen 
met honderden andere profetieën die spreken over 
de wederkomst van Jezus. Heel veel voortekenen 
van die tweede komst zijn al in vervulling gegaan en 
de overige zien we nu dagelijks om ons heen. Het is 
ontzagwekkend om te zien hoe al deze voorzegde 
tekenen één voor één precies vervuld worden zoals 
ze in de Bijbel opgeschreven staan.

Alle profetieën over de eerste komst van Jezus zijn 
dus zonder uitzondering exact in vervulling gegaan. 
Dus ligt het voor de hand dat alle profetieën over 
Zijn tweede komst ook allemaal uit zullen komen. 
Dat maakt dat wij een bevoorrechte generatie zijn 
omdat wij in de tijd leven dat deze prachtige profe-
tieën volledig uitkomen.

Er valt heel veel te zeggen over al deze bijzondere 
eeuwenoude profetieën die in onze dagen, één 
voor één vervuld worden, maar in dit magazine 
zullen we ons beperken tot een paar bijzondere 
voorspellingen. Ik nodig je uit om deze reis door 
de tijd met ons mee te maken en te zien hoe onze 
toekomst eruitziet - zoals het is in een eeuwenoud 
verleden al precies is voorzegd. En nog belangrijker 
- om te ontdekken wat jouw plaats en bestemming 
is in dit plan. 

Wist je dat de Almachtige God een ontzagwekkend 
plan voor je heeft?  Een plan dat je stoutste dromen 
en verwachtingen verre te boven gaat. Hoe je daar 
deel aan kunt krijgen, kun je allemaal in dit maga-
zine lezen. Veel leesplezier!

Die profetieën 
kwamen van 

tientallen 
verschillende 

mensen.



BEZOEK OOK ONZE 
WEBSITE!

ONTZAGWEKKENDNIEUWS.NL

//  v i d e o ’ s

   //  b o e k e n

      //  i n f o r m at i e

         //  s e r i e s

Scan de code
en ga direct
naar de site!



OVER
JAAP DIELEMAN

probleem niet kon oplossen, maar 
ik zag geen andere uitweg. Steeds 
dieper raakte ik teleurgesteld en ver-
bitterd. Mijn hart was vol haat tegen 
alles en iedereen. Mijzelf haatte ik 
nog het meest. Ergens had ik wel een 
idee dat er een uitweg moest zijn, 
maar ik dacht dat God mij ook zou 
haten omdat ik alles had verpest, dus 
wilde ik daar niet aan.

In die uitzichtloze toestand - ik was 
vermagerd, ziek en verward - kreeg 
ik tijdens een gospelconcert in 
Zwolle een ontmoeting met Jezus. 
Ik moest verschrikkelijk huilen en 
schaamde mij diep dat ik er zo’n  
puinhoop van had gemaakt. Er  
straalde zo′n liefde van Jezus uit.  
Zoiets had ik nog nooit ervaren. 
Toen zei Hij tegen mij: “Ik ben het  
antwoord waar je altijd naar gezocht 
hebt. Ik veroordeel je niet. Ik wil 
die last van je af nemen. Ik zal alles 
nieuw maken.” 

Diep vanbinnen wist ik: “Dit is het!” 
Vanuit het diepst van mijn ziel zei 
ik: “Ja Heer, ik wil U volgen, U bent 
het antwoord”. Terwijl de tranen 
nog over mijn wangen stroomden, 
werd mijn hart vervuld met een  
vrede zoals ik nooit eerder had  
gekend. Mijn herstel kostte tijd en 
volharding, maar sinds die dag, 
nu alweer 44 jaar geleden, heb ik 
geen drugs meer aangeraakt. Mijn 
hart werd vervuld met liefde voor 
God en mensen. Het is mijn diepste  
verlangen dat jij Jezus ook leert  
kennen, want Hij is Het Antwoord, 
ook voor jou! 
 
Het was 8 januari 1977 toen dit  
wonder met mij gebeurde. Meteen 
vanaf het begin had ik een verlangen 
om anderen te vertellen wat Jezus 
voor mij had gedaan, wat ik dan ook 
regelmatig deed. De schildersezel (ik 
was kunstschilder) heb ik na verloop 
van tijd verwisseld voor de Bijbel en 
de evangelisatiepodia. In 1979 ben 
in getrouwd met Antje. We hebben 
vijf kinderen en acht kleinkinder-
en. Tot 1996 hebben we in Leerdam  
gewoond, daarna in Vlissingen en 
sinds 2010 wonen we in Zeewolde. 
Hoe ons leven verder ging vertel ik  
achter in dit magazine. 

THE STORY OF

M Y L I F E
R E D A C T E U R

De onverwachte en dramatische dood van mijn  
vader gaf mij een andere kijk op het leven. Hoewel 
ik pas 13 was, leek door zijn dood alles zo  
betrekkelijk en doelloos. Toch kon ik de dood niet 
aanvaarden als het einde. Diep in mijn hart wilde 
ik geloven in iets groters, iets hogers en beters, wat 
het dan wel mocht zijn. En zo begon mijn zoektocht 
naar de zin van het leven. 

Die speurtocht leidde mij van wetenschap en  
filosofie naar oosterse religies, yoga, drugs en  
occultisme. Vol verwachting, hierin het antwoord 
te vinden, stortte ik mij steeds dieper in allerlei 
mystieke praktijken. Na 10 jaar experimenteren 
in oosterse religies, drugs en occultisme was ik  
hopeloos verslaafd en zag geen uitweg meer. De 
onzichtbare machten van de duisternis waren heel 
reëel. Voortdurend werd ik opgejaagd en gekweld 
door de ijskoude greep van de dood. Angstaan-
jagende visioenen dreven me soms tot razernij en 
dan weer tot wanhoop.
 
In deze doffe ellende begon ik heroïne te gebruiken 
om te vluchten uit de kerker waarin mijn geest 
gevangen zat. Ik wist heel goed dat heroïne mijn 

www.ontzagwekkendnieuws.nl
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OUDE
PROFETIEËN
NU VERVULD
God weet  al les,  z iet  al les  en stuurt 
al les:  Hi j  bepaalde het  einde vanaf 

het  begin.  Veel  van wat er  gaat  
gebeuren,  heeft  Hi j  laten  

optekenen in  Zi jn  boek:  de Bi jbel . 
De belangri jkste voorzeggingen zi jn 

die  over  Israël .  Israël  is  de  
profetische klok van God waarop je 

kunt  z ien hoe laat  het  is .  Als  je  de 
profetieën over  Israël  bestudeert , 

z ie  je  direct  dat  het  op Gods klok 
nu twee voor  twaalf  is .  Maar laat 

mij  eerst  even teruggaan in  de t i jd 
om de gang van zaken te  schetsen 

zodat  je  kunt  begri jpen waarom 
Israël  deze rol  heeft  gekregen. 

GESCHIEDENIS

We lezen hoe dit begon met Abraham, Isaak en  
Jacob; hoe ze naar Egypte trokken en na vier  
eeuwen als volk terugkeerden naar het land dat God 
hun had gegeven. Vele eeuwen later had het volk 
zich ontwikkeld tot een sterke natie. Maar omdat 
ze die eeuwenoude waarschuwing in de wind  
sloegen, kwam het onvermijdelijke moment dat  
God Zijn waarschuwing in vervulling moest laten 
gaan. In het jaar 70 na Chr. werd Jeruzalem  
verwoest, de tempel verbrand en het volk 
verstrooid over de hele wereld. De laatste keer 
dat het volk in opstand kwam, was tegen Rome in  
132 na Chr., maar deze opstand werd bloedig  
neergeslagen. Elke herinnering aan de Joden werd 
uitgewist. De Joodse feesten werden veranderd 
en zelfs de naam van het land werd veranderd in  
Palestina. Joden mochten niet meer op dit grond- 
gebied komen. En zo werd het Joodse volk over de 
hele wereld verstrooid. Een tragische geschiedenis 

Oude profetieën nu vervuld
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want ook na hun verstrooiing, die de ‘diaspora’ heet, werden ze vaak opgejaagd,  
gediscrimineerd, verguisd, vervolgd en moesten ze steeds opnieuw vluchten. Het leek 
wel of de hele wereld samenspande om de herinnering aan dit volk voorgoed uit te 
wissen en om hen voor eens en voor altijd van de aardbodem te laten verdwijnen. De 
allergrootste poging om hen definitief uit te roeien, zien we ontegenzeggelijk in de 
holocaust van de Tweede Wereldoorlog, waarbij zes miljoen Joden werden vernietigd 
in de gaskamers van Nazi-Duitsland.  Hun hoop leek voorgoed verdwenen. Het zag er 
niet naar uit dat het ooit nog goed zou komen.  
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EEN ACTUEEL
BOEK...B

Er zijn wereldwijd heel wat volken verslagen en van het 
toneel verdwenen, maar nog nooit is een volk zo verslagen 
en verstrooid geweest en daarna weer opgewekt en  
teruggekeerd naar hun oorspronkelijke grondgebied als 
het volk van God … Israël. Hun terugkeer en het herstel van 
het land en het volk waren al voorzegd lang voordat ze in  
ballingschap zouden gaan. En wij zijn de generatie die oog- 
getuige is van de vervulling van die laatste profetie, want op 14 
mei 1948 werd Israël als natie geboren en sindsdien zijn er al 

55 profetieën over het herstel van Israël in vervulling 
gegaan. Er zijn nog zeker 15 profetieën die vervuld 
moeten worden. In mijn boekje ‘Zeventig profetieën 
over Israël” benoem ik ze één voor één. Wie daar  
belangstelling voor heeft, kan dit boekje bestellen via 
onze boekshop. Ik heb tien profetieën uitgekozen die 
al op ontzagwekkende wijze in vervulling zijn gegaan. 
Ik noem ze en geef daarbij de verwijzing naar de  
Bijbeltekst over deze  eeuwenoude profetieën.

> Lang voor Israël een natie was, had God voorzegd dat ze in ballingschap 
zouden gaan en lang voordat ze in ballingschap gingen, had Hij voorzegd 
dat ze zouden terugkeren

Een
geweldige
belofte
God gaf het volk Israël geweldige beloften van zegen  
en voorspoed, maar koppelde daar wel een voorwaarde 
aan. Alles zou goed gaan, als ze in Zijn wegen zouden 
blijven wandelen. Maar Hij had hen ook gewaarschuwd, 
dat als ze Hem de rug zouden toekeren en afgoden 
zouden gaan dienen, ze uiteindelijk over de hele wereld 
verstrooid zouden worden.  Het meest bizarre is,  
dat God dit al gezegd had, zelfs lang voordat Israël  
een natie was. 

G e s c h r e v e n  d o o r  :  J a a p  D i e l e m a n

ISRAËL:
DE PROFETISCHE KLOK

w w w . o n t z a g w e k k e n d n i e u w s . n l
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ISRAËL

10 Profetieën over Israël vervuld sinds 1948
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Al deze profetieën zijn inmiddels in vervulling gegaan. 
Je kunt de gedetailleerde uitleg lezen in mijn boek  
“Kunnen deze beenderen herleven?” Voor veel mensen 
zijn dit mysterieuze dingen, en daarom wil ik er nog even 
over doorgaan. Ik vroeg mij ook af waarom dit allemaal  
geprofeteerd is. Waar gaat dit naar toe en wat kunnen 
we nog meer verwachten in deze tijd? Jezus zei in  
Matteüs 24:34: “Voorwaar, Ik zeg u: dit geslacht,  
(generatie) zal niet voorbijgaan voordat al deze dingen 
zijn vervuld.”  Met andere woorden: de generatie die  
getuige is van de heroprichting van Israël sinds 1948 

zal niet voorbijgaan totdat al die dingen zijn vervuld. 
Volgens de Bijbel duurt een generatie 70-80 jaar, zoals 
geschreven staat in Psalm 90:10: “De dagen onzer jaren, 
daarin zijn zeventig jaren, en, indien wij sterk zijn,  
tachtig jaren.” Het is nu bijna 73 jaar geleden dat  
Israël op 14 mei 1948 als natie werd gesticht. Als deze  
redenering klopt, dan is er nog maar 7 jaar over voordat 
al deze tekenen vervuld zullen zijn. Jij en ik zullen dus de  
generatie zijn, die de vervulling zal zien van al deze  
tekenen. (Zie ook het boek: ‘Mysterie van het getal zeven’ 
waarin veel van deze geheimen worden ontrafeld).



Die zeven jaren die nog resten, worden aangeduid als de 
70e week (een ‘tijdsweek’ van zeven jaar) in de profetie 
van Daniël. In het boek Openbaring wordt dit de  
‘Verdrukking’ genoemd en de tweede helft van die 
‘week’ de ‘Grote Verdrukking’. Dat betreft gruwelijk 
zware tijden waarbij zeker de helft van de wereld- 
bevolking zal omkomen. De Eerste en Tweede Wereld- 
oorlog zijn hierbij vergeleken kinderspel. Dat is een 
afschrikwekkend en ontzagwekkend doemscenario. 
Niemand wil dit ooit meemaken. Ik weet het: dit is  
lastige materie en de inhoud is ook niet altijd even 

leuk om te horen, maar haak nog even niet af, want er 
komt nog een verrassend mooie ontknoping. Sommige 
mensen willen deze profetieën vooral vermijden en ze 
wegredeneren; ze zijn voor ons menselijk verstand niet 
te bevatten. Maar als je ze nauwgezet bestudeert, weet 
je zeker dat dit soort verschrikkingen over deze wereld 
zullen komen. Dat klinkt niet bepaald hoopvol. Maar 
diezelfde Bijbel vertelt ons ook dat er een ontsnapping  
mogelijk is - een heel spectaculaire ontsnapping zelfs. 
Die ‘escape’ is zelfs zo spectaculair, dat je ook die  
ontsnapping nauwelijks kunt bevatten. 

10 PROFETIEËN
OVER ISRAËL VERVULD

SINDS 1948
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1. HET NAGESLACHT VAN JACOB ZAL HET LAND WEER IN BEZIT NEMEN AMOS 
9:14-15

2. ISRAËL ZAL OPNIEUW TOT LEVEN GEWEKT WORDEN EZECHIËL 
37

3. ISRAËL ZAL OP EEN DAG HERBOREN WORDEN JESAJA
66:7-8

4. ISRAËL ZAL HERSTELD WORDEN ALS ÉÉN NATIE EZECHIËL 
37:21-22

5. HET NIEUWE ISRAËL ZAL INDRUKWEKKENDER ZIJN DAN HET OUDE  JEREMIA 
16:14-15

6. DE DAG DAT ISRAËL HERSTELD WORDT WAS AL GEPROFETEERD  EZECHIËL 
4:3-6

7. HET VOLK VAN ISRAËL ZAL TERUGKEREN NAAR “HUN EIGEN LAND”  EZECHIËL 
34:13

8. GOD ZELF ZAL WAKEN OVER ZIJN EIGEN VOLK JEREMIA 
31:10

9. ISRAËLS LEGER ZAL BUITENGEWOON KRACHTIG ZIJN LEVITICUS 
26:3, 7-8

10. DE RIJKDOM VAN ISRAËL ZAL HERSTELD WORDEN DEUT.
30:3-5



WAT HANGT
ER IN DE LUCHT?

De wereld zoals wij 
die kennen,  

wordt structureel 
verwoest en in een  
economische chaos 

gestort. 

CORONA...C
Sinds de Corona-uitbraak is de wereld niet meer  
hetzelfde. De tegenmaatregelen zijn inmiddels  
erger dan de kwaal, want met de lockdown, de  
anderhalve-meter-samenleving, mondkapjes, handen 
desinfecteren, het isoleren van bejaarden, het  
registeren van gegevens, het verbod op zingen en 
meer van deze maatregelen, die men het ‘nieuwe 
normaal’ noemt, is onze wereld feitelijk absurd  
abnormaal geworden. De wereld zoals wij die  
kennen, wordt door de corona maatregelen  
structureel verwoest en in een gigantische  
economische crisis gestort. 

Daarnaast worden we via alle mediakana-
len zoals: TV, radio, krant, internet, matrix-
borden, op straat, in winkels, etc. elke dag  
bedolven met corona, corona, corona! Op 
deze wijze wordt de angst voor het virus 
enorm aangewakkerd. Statistieken laten 
overigens zien dat er in 2018 meer mensen 
aan de griep zijn gestorven dan in 2020 aan 
corona. Toen was er nauwelijks media-aan-
dacht en geen wereldwijde lockdown.  
Waarom toen niet en nu wel? Dat geeft te 
denken nietwaar? Volgens medische weten-
schappers kan de PCR-test geen actieve  

> de grootste horror- en 
sciencefictionfilms zullen kinderspel 

blijken te zijn bij wat er nog komen gaat...

Wat hangt er in de lucht?
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Geen 
utopia

Geen wishfull thinking, 
geen sprookje. Nee zeker niet, 

want ook dit is één van de vele 
profetieën, die eeuwen geleden 

zijn opgetekend, die op het punt 
staat om werkelijk te worden.  

Ja, en dan komt de 
hemel op aarde. 

Het beste komt dus nog!

corona aantonen, maar slechts sporen 
van corona. Toch worden alle mensen 
die positief getest zijn als ‘besmet’ 
geregistreerd, ook al zijn ze niet ziek of 
besmettelijk. Ondanks de kritiek van veel 
medische wetenschappers gaat men toch 
gewoon door met testen en wordt ons 
verteld dat het aantal “besmettingen” 
schrikbarend blijft oplopen. Worden deze 
testcijfers misschien gebruikt om de lock-
down te rechtvaardigen? 

En waarom worden artsen en medis-
che wetenschappers die alternatieve  
medicijnen voorschrijven als gekken  
weggezet en van sociale media  
verwijderd? Ionisatie blijkt een effectieve 
virusdoder te zijn maar waarom horen 
we daar niets over? Waarom wordt Iver-
mectin, hydroxychloroquine en zink, vita-
mine C, D3, etc. niet sterk aanbevolen? Ik 
vraag mij vol verbazing af waarom deze 
effectieve middelen niet massaal worden  
ingezet.

Wereldwijd hebben veel artsen hiermee 
al veel kostbare mensenlevens weten te 
redden, maar door de WHO, het RIVM, 
de politiek en de gevestigde medische 
wereld, wordt deze mogelijkheid niet 
eens onderzocht. Waarom niet? Waar-
om richten ze zich alleen maar op een 
vaccin, waarvoor veel gerenommeerde 
artsen wereldwijd ernstig waarschuwen?  
En waarom worden deze oprechte en  
serieuze waarschuwingen als ‘fake-nieuws’ 
van sociale media verwijderd? Waarom? 
Wat is er aan de hand? Of zou er meer 
achter kunnen zitten? Dit zijn ernstige 
vragen die een eerlijk antwoord  
verdienen. En hoe bezien we al deze  
zaken vanuit Gods Woord? Zijn er  
aanduidingen te vinden in de Bijbel die 
hier inzicht in geven? Ik geloof het wel, 
want Gods Woord zegt ons dat de duivel 
de overste van deze wereld is en dat hij 
door angst voor de dood mensen verlamt 
en tot slaven maakt. De bijbel zegt:

“Opdat Hij (Jezus) door zijn dood hem, 
die de macht over de dood had, de duivel, 
zou onttronen, en allen zou bevrijden, 

die gedurende hun ganse leven door 
angst voor de dood tot slavernij gedoemd 
waren.” – Hebreeën 2:15

Jezus heeft de duivel en de dood over-
wonnen en wil ook jou bevrijden van 
angst voor de dood. Wat een zegen als 
je niet langer door angst wordt gere-
geerd. Met wat we nu zien gebeuren  
lijkt het erop dat de duivel deze  
pandemie gebruikt als een sloophamer 
om angst en chaos te creëren, om daarna 
een nieuwe wereldorde te kunnen lancer-
en. Een wereldorde met één wereld- 
regering, één wereldreligie en één 
wereldmunt. Het lijkt erop dat de arts, 
wetenschapper, journalist, politicus of 
nieuwszender die iets zegt dat in strijd is 
met deze agenda, als complotgek wordt 
weggezet en als brenger van ‘fake-news’ 
van de sociale media wordt verwijderd. 
Zegt Gods Woord hier ook iets over?

Jazeker, want wat we nu zien gebeuren is 
al bijna 2000 jaar geleden geprofeteerd 
en opgetekend in een brief van Paulus, 
die dit het ‘mysterie der wetteloosheid’ 
noemt. Dit mysterie is al lang in werking 
maar komt nu tot een climax. Een climax 
die de wereld klaarstoomt voor de komst 
van ‘de mens der wetteloosheid’, die Pau-
lus de antichrist noemt. Zou dit de ver-
vulling kunnen zijn van wat al bijna 2600 
jaar geleden in de Bijbel is voorzegd?

Velen hopen dat alles spoedig weer ‘nor-
maal’ zal zijn als deze ‘pandemie’ voorbij 
is. Maar als dit het begin is van de ver-
vulling van deze lang voorzegde profe-
tieën, dan is dit nog maar het begin … dan 
hebben we nog niets gezien… dan wordt 
het alleen nog maar erger. Geen won-
der dat veel mensen deze profetieën als 
fabeltjes afwijzen, omdat de omvang en 
de impact ervan zo schrikwekkend is, dat 
het ons menselijk bevattingsvermogen te 
boven gaat. Maar wat, als deze profetieën 
net zo betrouwbaar zijn als die over Jezus 
en over Israël? 

Volgens die profetieën wordt onze wereld 
klaargestoomd voor de komst van de 

GEEN
COMPLOTTHEORIE
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‘antichrist’ die zich voor zal doen als de 
‘redder van de wereld’, die vrede sticht 
waar oorlog is en niets dan ‘goeds’ doet. 
Maar in werkelijkheid is hij ‘de man der 
wetteloosheid’, die met gladde praatjes 
aan de macht komt, maar uiteindelijk 
slechts dood en verderf zal zaaien. Dat 
zal dan ook de meest verschrikkelijke tijd 
op aarde zijn. Dit inktzwarte scenario zal  
echter niet eindigen in de verwoesting 
van de aarde. Want juist dan zal Jezus  
Christus, de Koning der koningen, de 
Verlosser van deze wereld, terugkomen 
en afrekenen met de duivel en zijn  
trawanten, om daarna voor duizend jaar 
te gaan regeren in vrede en gerechtig-
heid.  

Ondanks de donkere tunnel waar we nu 
doorheen gaan, belooft Gods Woord ons 
een ‘happy-end’. En dat is geen utopia, 
geen wishfull thinking, geen sprookje. 
Nee zeker niet!  Want ook dit is één van 
de vele profetieën, die eeuwen geleden 
zijn opgetekend, en nu op het punt staan 
om werkelijk te worden. Ja…, en dan…, ja 
dan komt de hemel op aarde! 



EEN PLEK
WAAR ALLES
IS ZOALS HET
MOET ZIJN

De Hemel
Op Aarde

Ja, we hebben uitdrukkingen 
in onze taal, die spreken over 
de hemel, uitdrukkingen als: 
‘ik ben in de zevende hemel’, 
‘dat smaakt hemels’, ‘een 
hemel op aarde’, ‘iemand de 
hemel in prijzen’, ‘een open 
hemel’, ‘ hemeltjelief’,  
enzovoorts. Ergens diep van 
binnen weten we echt wel 
dat er een hemel moet zijn. 
Bovendien ligt er een belofte 
dat die hemel eens op aarde 
zal komen. Jezus zelf heeft 
ons aangespoord om ervoor 
te bidden toen Hij ons leerde 
bidden: “Uw koninkrijk kome 
en Uw wil geschiede op aarde 
zoals het in de hemel is!” 
De hemel op aarde dus!

Maar zou dat echt kunnen? Kijk nu eens naar onze 
wereld! Zie je dan niet dat het een grote puin-
hoop is? De hoop dat het goed komt lijkt verder 
weg dan ooit met al die rampen, oorlogsdreiging,  
aardbevingen, droogte, hongersnood enz. Oh ja, ik 
snap best dat mensen vinden, dat ik uit de harde 
werkelijkheid wegvlucht in mooie dromen over 
een betere wereld. Maar nee… het is geen vlucht. 
Want net zoals alle 300 profetieën over de eerste 
komst van Jezus letterlijk in vervulling zijn gegaan, 
net als die over het herstel van Israël, zo zullen 
ook alle profetieën over de tweede komst van  
Jezus in vervulling gaan. En met Zijn komst zal ook 
de hemel op aarde komen. Dat is geen sprookje 

maar werkelijkheid; en dit alles is tot in 
details voorzegd. Een goed beeld van 
deze nieuwe wereld wordt prachtig 
geschetst in de profetieën van Jesaja 
11 en in Jesaja 65. Daarin staat:

Dan zal een wolf zich neerleggen 
naast een lam, een panter vlijt zich bij 
een bokje neer; kalf en leeuw zullen 
samen weiden en een kleine jongen 
zal ze hoeden. Een koe en een beer 
grazen samen, hun jongen liggen  
bijeen; een leeuw en een rund eten 
beide stro. Bij het hol van een adder 

speelt een zuigeling, een kind graait 
met zijn hand naar het nest van een 
slang. Niemand doet kwaad, niemand 
sticht onheil op heel mijn heilige berg. 
(Jesaja 11:6-9).

Wow, prachtig! Ik zag pas nog op ons 
journaal hoe een wolf een schaap 
doodde. Dat gebeurt nu, maar straks 
zullen ze samen met andere dieren in 
de wei liggen en een klein jochie zal 
ze hoeden. Zie je het al voor je: een 
koe en een beer samen, en een leeuw 
die stro eet? 

H HEMELSE BELOFTE...

De hemel op aarde
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dit al eens heeft opgetekend. Zou hij beseft hebben hoe 
profetisch hij eigenlijk was toen hij dit schreef? Ik denk 
het niet! Hij zei: 

“Binnenkort bestaat de hemel tweeduizend jaar en 
het zou best eens kunnen dat we er dan, bij wijze  
van jubileum-surprise, allemaal tegelijk in worden  
opgenomen.”

Ik weet niet hoe hij aan die tweeduizend jaar komt,  
behalve dat het bijna tweeduizend jaar geleden is dat  
Jezus leefde en zelf gezegd heeft dat Hij terug zou komen. 
En is het niet bijzonder dat de Bijbel dit een Jubileumjaar 
noemt, precies zoals Carmiggelt schreef?!

Een ding is zeker: het zal niet lang meer duren, maar 
eerst komt er nog een donkere periode, die de Bijbel 
‘de Grote Verdrukking’ noemt. De voortekenen daarvan 
zien we overal om ons heen: een dreigende wereldwijde  
lockdown zal tot een financiële crisis leiden, tot werke-
loosheid, hongersnood, armoede en onrust. Deze  
ontwrichting van de samenleving is maar een van de  
tekenen die aan de komst van Jezus voorafgaan. Dat is, 
wat de Bijbel noemt, ‘het begin der weeën’.  Het zal op 
een climax uitlopen met nog veel meer ellende waar geen 
ontkomen aan is. Die oude profetieën zeggen over deze 
tijd:

Dan zullen er tekenen zijn aan de zon en maan en  
sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken 
vanwege het bulderen van de zee en de branding, terwijl 
de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, 
die over de wereld komen (Lukas 21:25-26).

Sommige films spiegelen een horror-scenario, een 
wereldbrand, een kosmische ramp waarvan de zenuwen 
door je keel gieren, ook al weet je dat het nep is. 
Maar deze profetie is geen film… maar een schrikwek-
kende werkelijkheid. Radeloze angst zal er zijn; mensen  
bezwijmen van ellende en wanhoop! Dat is geen goed 
nieuws en het klinkt nu niet bepaald als iets waar 
je naar uitkijkt. Integendeel zelfs! Iedereen met een  
beetje gezond verstand zal alles doen om aan dit onheil 
te ontsnappen. Op Tweede Kerstdag 2004 veroorzaakte 
een gigantische zeebeving een vreselijke tsunami waar-
bij bijna 250.000 mensen omkwamen. Waarom waren er 
zoveel slachtoffers? Omdat niemand het wist en er ook  
niemand was gewaarschuwd! De mensen werden  
letterlijk door het noodlot overvallen. Het is niet zonder 
reden dat we nu tsunami-waarschuwingssystemen  
hebben om daarmee alarm te slaan zodat de mensen  
tijdig een veilig heenkomen kunnen zoeken. 

Om dezelfde reden waarschuw ik je nu voor de dingen die 
over de wereld zullen komen. Maar ik wil je tegelijk de 
weg wijzen naar de beste schuilplaats die er bestaat: de 
Schuilplaats van de Allerhoogste, waar je beveiligd bent 
tegen alle onheil.

Dat betekent dat de leeuw van een vleeseter 
een planteneter wordt. Zijn natuur wordt zelfs 
veranderd. Dan zou ik heel graag leeuwtje  
willen rijden met mijn kleinkinderen. En een 
kind zal spelen bij het hol van een giftige adder. 
Die adder is nog steeds giftig, maar hij bijt niet 
meer. Wow! Dit klinkt te mooi om waar te zijn, 
maar het is voorzegd net zoals de komst van  
Jezus en het herstel van Israël. Maar er is 
meer! Lees maar verder, en dan zie je dat deze  
prachtige beloften nog een keer herhaald 
worden.

Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts en-
kele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren 
niet voltooit; want een kind zal pas sterven als 
honderdjarige, en wie geen honderd wordt, 
geldt als vervloekt. Zij zullen huizen bouwen 
en er zelf in wonen, wijngaarden planten en 
zelf van de opbrengst eten; in wat zij bouwen 
zal geen ander wonen, van wat zij planten zal 
geen ander eten. Want de jaren van mijn volk 
zullen zijn als de jaren van een boom; mijn  
uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk 
van hun handen. Zij zullen zich niet tevergeefs 
afmatten en geen kinderen baren voor een  
verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel hun  
nageslacht, een volk zijn dat door de HEER is 
gezegend. Ik zal hen antwoorden nog voor ze 
mij roepen, ik zal hen verhoren terwijl ze nog 
spreken. Wolf en lam zullen samen weiden, een 
leeuw en een rund eten beide stro en een slang 
zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, 
niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg 
- zegt de HEER (Jesaja 65:20-25).

Wow, schitterend, onvoorstelbaar schitterend! 
De mensen worden zo oud als bomen! Wist je 
dat de Canadese steeneik wel 5000 jaar oud 
kan worden? Natuurlijk zijn er ook bomen die 
minder oud worden, maar veel bomen kunnen 
gemakkelijk duizend tot tweeduizend jaar oud 
worden. Ken je het gezegde: “boompje groot, 
plantertje dood!”? Dat gaat straks dus niet 
meer gebeuren, omdat de mens die de boom 
plantte, tot in lengte van dagen de vruchten 
ervan zal eten. Er gaan dus bijna geen mensen 
meer dood wanneer de hemel op aarde komt. 
Er is dan geen rouw meer; er zijn geen tranen 
meer. En dan zal de aarde worden als het 
paradijs. Prachtig groen, schoon, volmaakt. 
Geen oorlog meer, maar vrede, gerechtigheid 
en echte vrijheid. En dit is geen utopie, maar 
Gods belofte voor de toekomst. 

Het is nog niet zo ver, maar het zal niet lang 
meer duren. Wat ik heel bijzonder vind, is 
dat Neerlands volksdichter Simon Carmiggelt 
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Laat je alvast 
bemoedigen door 
deze video.  
Scan deze code met 
je telefoon, want 
deze schuilplaats 
is er ook voor jou! 
Daar ben je echt 
veilig en geborgen, 
ongeacht wat er dan 
ook over deze wereld 
zal komen. 

Het wordt je niet 
makkelijk gemaakt, 
want er zijn machtige 
figuren, die je iets 
anders willen laten 
geloven. We hebben 
het er al even over 
gehad, maar ik ga er 
nog wat meer over 
vertellen. 



> De Bijbelse profetieën geven aan dat deze 
wereld op z’n eind loopt. De tekenen daarvan 
zijn o.a. misleiding, oorlog en oorlogsdreiging, 
aardbevingen, plagen en pestziekten. Wie had 
een jaar geleden kunnen denken dat we in een 
wereldwijde lockdown zouden zitten die tot een 
wereldwijde recessie zou leiden, waarvan we 
de gevolgen nog lang niet overzien? Gebeurt dit 
echt door het coronavirus waaraan slechts 0,2% 
sterft? Of liggen er nog andere oorzaken aan 
ten grondslag? En waarom bestookt de media 
ons dag en nacht met corona, besmettingen, 
sterftecijfers, etc.? Het wordt ons elke dag 
opgedrongen door de media wat verlammende 
angst veroorzaakt en mensen in wanhoop doet 
smeken om een vaccin…, want dat zou volgens 
onze leiders de enige oplossing zijn tegen dit 
virus. Maar is dat echt zo...? 

Er zijn steeds meer artsen die verontrust reageren, vragen  
stellen bij dit vaccin of er zelfs ernstig voor waarschuwen.  
Velen hebben met succes alternatieve medicijnen toegediend. 
Maar ze worden voor gek versleten en hun waarschuwingen 
worden als ‘fake-news’ van sociale media verbannen.  
Opmerkelijk genoeg gebeurt dit wereldwijd. Waarom dan toch…  
Mogen we dan geen vragen meer stellen? Of zit er meer achter 
deze censuur...? 

Er zijn nog veel meer schaduwkanten aan dit vaccin, want wie 
het niet neemt, mag straks niet meer vliegen, werken, handelen 
of shoppen. En blijf je dan nog steeds weigeren, dan ben je al 
snel een  volksvijand. Maar het zal nog veel erger worden, want 
wie blijft weigeren, zal uiteindelijk onthoofd worden, als je ten 
minste Gods Woord gelooft. Zover is het nog niet, maar wat we 
nu zien gebeuren met het wereldwijde vaccinatieprogramma 
is een opmaat naar datgene, wat al bijna 2000 jaar geleden is 
voorzegd in oude profetieën. Ik citeer:

E E N  P A N D E M I E ?

“Het zal maken dat allen, die het beeld van het 
beest niet aanbaden, gedood werden. En het 
maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de 
rijken en armen, de vrijen en de slaven, een merk-
teken gegeven wordt op hun rechterhand of op 
hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of  
verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het 
beest, of het getal van zijn naam heeft.”
 – Openbaring 13:15b-17

Net zoals de profetieën over de 1e komst van  
Jezus en over Israël letterlijk zijn vervuld, zo zullen 
ook deze profetieën in vervulling gaan. Dit is een  
vreselijk vooruitzicht voor wie dan nog op aarde 
is. Maar voor hen die het teken van het beest wel 
ontvangt, zijn de gevolgen nog veel erger, want de 
bijbel zegt:

“Indien iemand het beest en zijn beeld aanbidt en 
het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand 
ontvangt, die zal ook drinken van de wijn van Gods 
gramschap, die ongemengd is toebereid in de  
beker van zijn toorn; en hij zal gepijnigd worden 
met vuur en zwavel ten aanschouwen van de 
heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun  
pijniging stijgt op in alle eeuwigheden, en zij  
hebben geen rust, dag en nacht, die het beest en 
zijn beeld aanbidden, en al wie het merkteken 
van zijn naam ontvangt. En er kwam een boos 
en kwaadaardig gezwel aan de mensen, die het 
merkteken van het beest hadden en die zijn beeld  
aanbaden.”.” Openbaring 14:9b-11, 16:2b-3
>>

De grote misleiding
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Vaccin
G e s c h r e v e n  d o o r  :  J a a p  D i e l e m a n

“Als dit echt zo is wat moet ik dan doen?” “Ik werk in 
de zorg, maar wil dit vaccin niet, of zal ik dan mijn baan  
verliezen?” “Ik wil mijn kinderen niet laten inenten, maar 
kunnen ze dan nog wel naar school?” “Aan mijn lijf geen 
polonaise, maar wat als ik straks niet meer kan vliegen om 
mijn werk te doen?” “Mijn dochtertje is een dag na haar 
vaccinatie overleden, ik wil nooit meer een vaccin, kan ik 
deze vaccinatie ontlopen?”, etc.  Jazeker kunt u weigeren, 
maar dan heb je wel ruggengraat nodig, want de druk zal 
blijven toenemen, zoals ook blijkt uit het volgende bericht: 

Op 20 juni 2019 heeft Microsoft patent aangevraagd 
voor een technologie waarmee het menselijk lichaam  
rechtstreeks gekoppeld kan worden aan een digitaal  
betalingssysteem. Het patent heeft het bizarre registra-
tienummer: 2020-060606 meegekregen. Multimiljardair Bill 
Gates kondigde op 24 maart 2020 in een geruchtmakend 
interview aan dat de corona pandemie zal leiden tot de in-
voering van ‘vaccinatie certificaten’, oftewel een vaccinatie 
paspoort. Zonder de juiste digitale stempels die bewijzen 
dat u bent ingeënt, zult u vrijwel uitgesloten worden van de 
samenleving. Zo zien we dat de druk steeds meer wordt op-
gevoerd om te buigen. Uiteindelijk zal iedereen gedwongen 
worden en als je weigert, zal je gedood worden. We hebben 
dit soort beelden al eens gezien bij Islamitische Staat, waar 
iedereen werd onthoofd die weigerde te buigen voor de  
Islam. De vraag is: wat zou jij dan doen? En waar haal je de 
kracht vandaan om nee te zeggen?

> Deze profetieën roepen 
veel vragen op zoals:
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Scan hier vooralle bronnen!of ga voor informatie naar  
ontzagwekkendnieuws.nl



De enige manier om niet onthoofd te 
worden is het ‘teken van het beest’ 
wel te nemen. Maar behalve dat je 
dan niet onthoofd wordt, heeft het 
nog meer ‘voordelen’. Je kan dan 
namelijk wel handeldrijven, kopen 
en verkopen, je kan wel reizen. Je 
hebt dan een inkomen, toegang tot 
medische zorg, onderwijs en sociale 
hulpverlening etc. Maar vergis je niet, 
deze voordelen zijn van korte duur, 
want dan komt Jezus terug en zal Hij 
een einde maken aan het schrikbe-
wind van de antichrist. De keerzijde 
van het nemen van het teken van het 
beest is nog veel erger dan de voor-
delen. De Bijbel waarschuwt ons dan 
ook dit teken onder geen beding te 
nemen. Want met het aanvaarden van 
het teken van het beest:

 - Aanbid je de antichrist 
 (de duivel) en

- Drink je uit de beker van   
 Gods toorn

- Krijg je een kwaadaardige   
 gezwel

- Verlies jij je redding   
 voor de eeuwigheid 

- Zal je in de hel    
 geworpen worden

- Waar je met vuur en zwavel  
 wordt gepijnigd 

- En dan zal je nooit meer  
 rust hebben 

Lieve lezers, God wil dit niet, voor nie-
mand niet! Ook ik wens dit mijn grootste 
vijanden niet toe. Daarom hebben we dit 
magazine uitgegeven. Daarom wil ik u 
ernstig waarschuwen om dit teken onder 
geen beding te nemen, ongeacht wat 
voor gevolgen dat voor u heeft. Als u dan 
voor Jezus kiest, zult u dit met de dood 
moeten bekopen, maar uw ziel zal voor 
eeuwig behouden zijn. De Bijbel zegt het 

zo:  “Wie zijn leven wil behouden, die zal 
het verliezen en wie bereid is zijn leven 
te verliezen om Jezus wil, die zal het be-
houden” - Lukas 9:24

ER IS HOOP
Ik snap heel goed dat dit toekomstbeeld 
schrik en angst aanjaagt, vooral als ik 
bedenk dat dit straks wereldwijd zal 
gebeuren en er geen ontkomen aan is. 
Dat is een doemscenario waar niemand 
aan wil denken. Maar ik vraag je om 
deze waarschuwing ter harte te nemen, 
want dit onheil zal komen, precies zoals 
Gods Woord ons heeft voorzegd. Geluk-
kig heb ik ook goed nieuws. Heel goed 
nieuws! Ontzettend en ontzagwekkend 
goed nieuws zelfs. Op onze site www.
ontzagwekkendnieuws.nl vind je allerlei 
filmpjes die hier meer uitleg over geven. 
Want er is een veilige schuilplaats, een 
ontsnapping, een super escape! En deze 
escape is beschikbaar voor elk mens, ja 
voor iedereen. Dus ook voor jou! Lees 
verder om te ontdekken hoe u aan dit 
doemscenario kan ontsnappen. 

www.ontzagwekkendnieuws.nl
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Ontzagwekkend
Nieuws.nl

We willen heel Nederland bereiken met het Goede 
Nieuws, de boodschap van Gods reddende liefde die 
u in deze Eyeopener leest. Met dank aan alle  
sponsors hebben we inmiddels al meer dan 5 miljoen 
brievenbussen bereikt met dit magazine. 

Toch gaat ons werk door want we willen ook graag 
de mensen bereiken in de buitengebieden en hen die 
een nee/nee of nee/ja sticker op de brievenbus  
hebben. Helpt u mee om dit “Ontzagwekkende  
Nieuws” verder te verspreiden?

We hebben alles geïnvesteerd om heel Nederland te 
bereiken maar we zien nog veel meer mogelijkheden 
om deze hoopvolle boodschap verder te verspreiden.
Uw financiële ondersteuning is dan ook meer dan 
welkom, zodat we door kunnen gaan dit belangrijke 
nieuws te blijven verspreiden. Alvast bedankt voor 
uw bijdrage. 
         

We willen heel Nederland
bereiken met dit magazine!
Helpt u mee om dit 
Ontzagwekkende Nieuws 
te verspreiden?

Ga hier naar de
sponsorpagina!
of ga voor informatie naar  
ontzagwekkendnieuws.nl
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DE GROTE
ONTSNAPPING

ALS GODS BAZUIN ZAL KLINKEN, ZULLEN DE LEVENDE 
GELOVIGEN IN EEN FLITS EEN ONSTERFELIJK LICHAAM 

KRIJGEN EN OPGENOMEN WORDEN IN DE ‘LUCHT’. 

Kijk je wel eens naar ‘Een tegen 
honderd’ of ‘Lotto Weekend  
Miljonairs’? Iedereen wil de 
hoofdprijs maar als je een vraag 
niet weet, lig je eruit... tenzij je 
een ‘escape’ inzet. Met die escape 
ontsnap je aan het verliezen van 
de wedstrijd. En wie wil dat nu  
niet? Iedereen wil toch zeker  
winnaar worden! En zo vertelt 
Gods Woord ons dat er een escape 
is aan de verschrikkingen die ik  
zojuist heb beschreven. De vraag is 
uiteraard: Hoe kun je deze escape 
in handen krijgen? Is die escape 
voor iedereen beschikbaar?  
En hoe weet je zeker dat je dit 
dreigende onheil definitief kunt 
ontlopen? 

ONTZAGWEKKEND

NIEUWS

www.ontzagwekkendnieuws.nl
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Ik kan me voorstellen dat als je hier nog nooit van 
gehoord hebt, je nu denkt dat ik gek ben, dat ik in  
sprookjes geloof, dat ik vlucht uit de werkelijkheid en 
waandenkbeelden heb. Maar lieve mensen, ik ben  
bloedserieus, want dit is werkelijk wat Gods Woord 
ons vertelt. Dit is wat de Bijbel ‘de gezegende hoop’ 
noemt. En dit is de ultieme escape aan alle ellende die 
over deze wereld gaat komen. 

“Wanneer gaat dit dan gebeuren?” vroeg iemand aan mij. 
Ik blijf je het antwoord schuldig want die dag en dat uur  
weten we niet, maar we weten het wel bij benadering. 
Zo zegt de Bijbel dat we die dag kunnen zien naderen 
(Hebreeën 10:25). En Jezus legt uit dat oorlogen,  
pestilentiën (moeilijk woord voor epidemieën), hongers-
noden en dergelijke het begin van de ‘weeën’ zijn. Die 
weeën zijn dan de moeilijkheden die samengaan met de 
komst van die gruwelijke tijd. Daarmee zegt Hij dat het 
dus in aantocht is, zoals weeën de komst van de baby 
aankondigen. Bovendien zegt Hij dat als we deze dingen 
zien gebeuren, we omhoog moeten kijken omdat de  
verlossing dan heel dichtbij is.

Daarnaast legt Paulus uit dat deze escape plaatsvindt 
voordat het beest - ofwel de antichrist komt. Die kan 
zelfs niet eens komen, voordat de mensen die Jezus  
verwachten, de gelovigen, op deze mysterieuze wijze  
zijn weggenomen van de aarde. 

Dat is een geruststellende en troostrijke gedachte en 
tegelijk heel goed nieuws. Er valt nog oneindig veel meer 
te zeggen over dit ontzagwekkende mysterie dat toch zo 
duidelijk in de Bijbel staat, maar wat heel veel mensen 
helaas toch niet weten. Wie er meer over wil weten, 
raad ik aan het boek: “Het mysterie van de opname” (zie 
onze boekshop) te lezen. Daarin gaan we dieper in op de 
vele vragen die er leven en wordt dit grote geheim tot in  
details uitgelegd. Een echte aanrader! 

In een magazine als dit kun je nu eenmaal niet alles tot in 
details bespreken, maar ik hoop dat je nieuwsgierigheid 
is gewekt om meer over deze escape te willen ontdekken. 
Op onze site www.ontzagwekkendnieuws.nl kun je ook 
allerlei filmpjes en series bekijken die over deze ontzag-
wekkende escape gaan.

Pas nadat dit ontzagwekkende mysterie van de opname 
is vervuld, breekt de hel los op aarde en komt het beest 
aan de macht. Het zal iedereen dwingen om hem te aan- 
bidden. Wie dan weigert hem te aanbidden, zal dit met  
de dood moeten bekopen. 

>>

Voordat we deze vragen gaan beantwoorden 
wil ik eerst uitleggen wat deze ‘escape’ is, en 
hoe deze belofte van een ontsnapping in Gods 
woord wordt beschreven. Laat me je eerst 
de belangrijkste teksten geven die over deze  
spectaculaire en ontzagwekkende beloften 
spreken. Dat zijn:

Ik zal u een mysterie vertellen: we zullen niet 
allemaal sterven, maar we zullen wel alle-
maal getransformeerd worden, in een flits, een  
oogwenk, bij de laatste bazuin. Wanneer 
die bazuin zal klinken, zullen de mensen 
die in Christus gestorven zijn opgewekt 
worden met een onsterfelijk lichaam en wij  
levenden zullen dan getransformeerd worden.  
(1 Korintiërs 15:51-52 - vrij vertaald).

Wij zeggen u met een woord van de Heer: 
wij, die in leven blijven tot de komst van de 
Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan.  
Wanneer het signaal gegeven wordt, de  
aartsengel zijn stem verheft en de bazuin 
van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de 
hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden 
opstaan die Christus toebehoren, en daarna  
zullen wij, die nog in leven zijn, samen met  
hen op de wolken worden weggevoerd en  
gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan  
zullen we altijd bij hem zijn 
(1 Thessalonicenzen 4:15-17).

Ik kan me indenken dat je niet helemaal  
vertrouwd bent met deze woorden, dus zal 
ik proberen je uit te leggen wat dit inhoudt,  
want dit is beslist een van de meest ontzag-
wekkende beloften in de Bijbel. God had deze 
belofte eeuwenlang verborgen gehouden  
totdat Hij dit geheim aan Paulus bekend  
heeft gemaakt. Paulus kreeg de opdracht om 
dit geheim te delen met zijn geloofsgenoten.  
En dat mysterie spreekt van de opstan- 
ding uit de dood van alle gelovigen die als  
christen gestorven zijn. Maar - en dat is  
misschien nog wel ontzagwekkender - we 
zien straks de transformatie van de levende  
gelovigen in een fractie van een seconde. 

Wat is die transformatie? Als die bazuin zal 
klinken, zullen de levende gelovigen in een 
flits een onsterfelijk lichaam krijgen en opge-
nomen worden in de ‘lucht’. Daar ontmoeten ze 
dan alle gelovigen die al gestorven waren, die 
dan ook een nieuw lichaam hebben gekregen. 
En vanaf dat moment, zullen ze samen voor  
altijd bij God in de hemel zijn. Wow!  Dit is echt 
ontzagwekkend. 

www.ontzagwekkendnieuws.nl

Kijk voor meer 
informatie (boeken, 
video’s, series en 
artikelen) over dit 
onderwerp op onze 
website door het 
scannen van  
bovenstaande  
QR-code



Niemand wordt gedwongen de  
levende God te aanbidden, maar 
men zal wel gedwongen worden 
om het beest te aanbidden

Jezus daarentegen dwingt niemand. Het 
is uit eigen vrije wil dat we voor Hem 
kiezen. God wil helemaal geen slaven;  
Hij wil kinderen die Hem liefhebben en 
van wie Hij kan houden. En dat brengt 
ons bij de volgende vraag. Wie zal er 
deelhebben aan deze escape?

Ga even terug naar de tekst uit 1 Thes-
salonicenzen 4:15-17 over die bijzon-
dere gebeurtenis van het opnemen in 
de hemel van alle gelovigen. Uit deze 
Bijbelverzen blijkt dat alleen zij die  
Christus hebben aanvaard, deel zullen 
hebben aan deze escape. Dat betreft 
dan zowel de mensen die Jezus hebben 
aangenomen en inmiddels gestorven 
zijn, als ook de levende gelovigen die 
nog in leven zijn als de laatste bazuin ge-
blazen wordt. De voorwaarden zijn dus 
duidelijk. Deze belofte van God is een  
belofte aan Zijn kinderen.  Mensen die  
God niet willen en Zijn Zoon Jezus  
afwijzen, hebben als het ware geen ‘tick-
et’, geen ‘visum’ - dus ook geen ‘escape’.

En dat is dan ook precies de reden dat 
we dit magazine hebben geschreven;  
omdat we dit grandioze nieuws met 
iedereen willen delen en het liefst aan 
alle mensen laten lezen, want iedereen 
die Jezus als Zijn Redder en Verlosser 
aanneemt, krijgt ook deel aan deze 
ontzagwekkende belofte. De Bijbel zegt 
het zo:

Want God had de wereld zo lief dat 
hij zijn enige Zoon heeft gegeven,  
opdat iedereen die in hem gelooft niet  
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 
(Johannes3:16).

Het is dus voor iedereen die ervoor  
kiest om in Jezus te geloven. Het is dus 

ook voor jou. Een paar jaar geleden 
was de slogan bij de oudejaarsloterij: 
“De grootste kanjer ooit komt eraan”. 
De hoofdprijs van 30 miljoen euro was 
helaas maar voor één persoon. Terwijl 
Jezus ons allemaal die escape aanbiedt. 
Deze gratis hoofdprijs wil je echt niet 
missen! Dat is met geen 30 miljoen euro 
te betalen. Het geldt dus ook voor jou. 
Tenminste…. als je ervoor kiest om je te 
bekeren, je tot God te keren en Jezus 
vraagt om de Heer van je leven te zijn. En 
het maakt niet uit wie je bent, want God 
laat geen bidder staan.

Denk maar eens aan de moordenaar 
aan het kruis. Hij kon niets meer doen 
om nog een goed leven te laten zien. 
Hij hing hulpeloos aan een kruis in  
afwachting van zijn dood als straf voor 
zijn misdaad, maar hij vroeg simpelweg 
aan Jezus die naast hem hing: “Heer, 
denk aan mij als U in uw koninkrijk 
komt!” Die simpele vraag was genoeg om 
gered te worden, want Jezus zei tegen 
hem: “Ik verzeker je: nog vandaag zul je 
met Mij in het Paradijs zijn!”  Als jij die 
genade ook wil ontvangen en gebruik wil 
maken van de ontzagwekkende escape 
die God jou aanbiedt, lees dan verder 
wat dit ontzagwekkende aanbod, deze 
super-ruil, werkelijk inhoudt. 

www.ontzagwekkendnieuws.nl
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Auteur: Jaap Dieleman
Pocket: 232 pagina’s
ISBN: 978-90-73982-31-4
Prijs: € 15,- verkoopprijs

MYSTERIE VAN 
HET GETAL ZEVEN

Eeuwenoude profetieën en het actuele 
nieuws zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden in het mysterie van de 
zevens. Het doet er niet toe of je dit 
gelooft of niet, want de regie over 
dit mysterie is volledig in handen van 
God. Schijnbare toevalligheden in het 
heden zijn vaak al heel lang geleden 
opgetekend in Gods boek. Dit myste-
rie lijkt Gods DNA dat ons hele bestaan  
beheerst. Fascinerend en inspirerend!

Bestel op www.ontzagwekkendnieuws.nl

Auteur: Jaap Dieleman
Pocket: 232 pagina’s
ISBN: 978-90-73982-29-1 
Prijs: € 15,- verkoopprijs

MYSTERIE VAN 
DE OPNAME

’De Opname’, is een van de meest  
bijzondere mysteries. De Bijbel zegt 
dat de gelovigen in een ondeelbaar 
ogenblik worden weggevoerd naar de 
hemel? De schrijver neemt u mee op 
een speurtocht in Gods Woord om uw 
ogen te openen voor dit ontzagwek-
kende mysterie. Een indringend en  
actueel boek voor iedereen die houvast 
zoekt in deze onzekere tijden. 

9 7 8 9 0 7 3 9 8 2 2 7 7

ISBN 978-90-739-8227-7ISBN: 978-90-73982-27-7

“Gekocht en betaald” laat je zien dat je een gezinslid kunt 
worden van Gods familie en van alle voorrechten kunt 
genieten die bij deze Koninklijke relatie horen. Door ‘ja’ te 
zeggen tegen Jezus krijg je deel aan Gods verbond met alle 
voorrechten die erbij horen. Ontdek de overweldigende 
zegeningen die God heeft weggelegd voor degenen die Hij 
duur gekocht en betaald heeft met Zijn eigen bloed.

Dit boek zal je ogen openen voor de God, die zich in Jezus voor altijd 
aan het menselijke geslacht heeft verbonden waardoor wij kinderen 
en mede-erfgenamen van God zijn geworden. Hij is niet alleen 
aan ons gelijk geworden, maar wil dat wij ook zullen delen in Zijn 
natuur. Dat wil zeggen: denken zoals Hij denkt, voelen zoals Hij voelt, 
spreken zoals Hij sprak en…, doen wat Jezus zou doen. Dat is waar de 

wereld met reikhalzend verlangen naar uitziet: Jezus 
in ons, de hoop der heerlijkheid!  Laat je verrassen 

door de overweldigende beloften van God aan jou 
en mij gedaan en de onnaspeurlijke rijkdom van 

Zijn liefde, wijsheid, genade en grootheid.  
 Jaap Dieleman

‘Gekocht en betaald’ werpt op unieke wijze licht op de prijs 
die betaald is voor onze vrijheid: ‘het bloed van Jezus!’. 

Een prachtig boek, dat je niet mag missen. 
Jaap Kooij - Zendeling / Evangelist

Op prachtige wijze schildert Jaap de diepere betekenis van 
Gods verbond en brengt hij de Bijbelse verhalen tot leven. 

Laat je meenemen in deze geweldige openbaring. 
David de Vos - Evangelist en oprichter Go and Tell 

De Heilbode
Herald of the Good News
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Auteur: Jaap Dieleman
Pocket: 280 pagina’s
ISBN: 978-90-73982-27-7
Prijs: € 17,50 verkoopprijs

GEKOCHT
EN BETAALD

Een inspirerende boodschap over de 
trouw van God aan Zijn verbond met 
ons. En de rijke zegeningen die zijn  
weggelegd voor hen die Zijn bondge-
noten zijn. Ontdek de kracht die schuilt 
in het bloed van Jezus dat ons voor 
eens en altijd met God verzoend heeft. 
Een must voor iedereen die weet Gods 
eigendom te zijn door het kostbare 
bloed van Jezus 

9 7 8 9 0 7 3 9 8 2 3 2 1

ISBN 978-90-739-8232-1

De Heilbode
Herald of the Good News

ISBN: 978-90-73982-32-1

Eeuwenoude profetieën en de actualiteit van ons dagelijks nieuws 
zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, en dat betreft vooral de 
zeventig profetieën over Israël. Daarvan zijn er al zo’n 55 vervuld 
sinds de geboorte van Israël op 15 mei 1948. Het zal niet lang meer 
duren of de overige 15 profetieën zullen eveneens in vervulling gaan 
en daarmee Gods eeuwige plan met deze wereld en de mens, want 
Israël is de profetische tijdklok van God.

Met de vervulling van elk van deze zeventig profetieën tikt de tijdklok 
van God af naar het uur nul. Wij zijn de bevoorrechte generatie die 
de vervulling van die profetie met eigen ogen zal zien gebeuren. Dat 
betekent dat Jezus spoedig zal terugkeren naar deze aarde en Zijn 
voeten zal zetten op de Olijfberg bij Jeruzalem. Maar nog spannender 
is Zijn mysterieuze komst op de wolken voor de Zijnen. Dat zal hier 
zeven jaar aan vooraf gaan. Dit kan elk moment gebeuren, zelfs nog 
voordat de laatste van deze zeventig profetieën in vervulling gaat. 
Laat je verwachting van Zijn komst versterkt worden, als jij en ik de 
laatste seconden zien aftikken van de profetische tijdklok van God. 
Hij loopt door naar het getal van de volheid - het getal zeventig. 
–  Jaap Dieleman 

Rijk aan historische informatie, rijkt Jaap Dieleman in dit boekje het 
onuitwisbare bewijs aan van het bestaan van de God van Israël en 
Zijn indrukwekkende vingerafdruk in de geschiedenis. 
– John Howard - Hoofdredacteur Charisma Nederland

De grote lijst van vervulde profetieën over het herstel van Israël 
bewijst dat Gods woorden van duizenden jaren geleden volledig 
waarheid geworden zijn. Je kunt daaruit zondermeer concluderen 
dat Gods woorden voor de toekomst ook vervuld zullen worden. 
– Dick van Bloois, Apeldoorn
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70 PROFETIEËN
OVER ISRAËL

Eeuwenoude profetieën en het dageli-
jks nieuws rondom Israel zijn onlosma- 
kelijk met elkaar verbonden. Het doet er 
niet toe of men dit gelooft of niet, want 
de regie over deze profetieen is volledig 
in handen van God. Zelfs schijnbare 
toevalligheden in het heden blijken 
achteraf vaak profetisch bepaald en 
stonden al duizenden jaren van tevoren 
in het script van Gods boek opgete- 
kend. Dit fascinerende mysterie lijkt 
Gods DNA dat de schepping beheerst.

Auteur: John Burke
Pocket: 400 pagina’s
ISBN: 978-94-60850165
Prijs: € 18,95 verkoopprijs

STEL JE DE
HEMEL EENS VOOR

“Zelden heeft een boek mij zo aangegre-
pen. Dit is het mooiste en duidelijkste 
boek over ‘bijna-doodervaringen’ dat 
ik in jaren heb gelezen. - Het is een 
ode aan God en een aanmoediging om  
Jezus nu al de eerste plek in je leven te 
geven. Een ‘must- read’ voor iedereen 
die meer over de hemel wil weten. 
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Jaap Dieleman

Jezus Christus

“Gods hart voor wezen en weduwen” doet een appèl op alle gelovigen 
om actief betrokken te raken bij de grootste reddingsoperatie aller tijden, 
door het evangelie van Jezus Christus handen en voeten te geven in 
concrete hulpverlening aan armen, wezen, weduwen en vluchtelingen. 
Dit boek zal je bewust maken van je verantwoordelijk om zorg te dragen 
voor de allerarmsten. Maar het juk van deze verantwoordelijkheid zal 
zacht en licht zijn en je grootste vreugde worden, als je je laat inspireren 
door degene die gezegd heeft: “Wat je voor deze minste gedaan hebt, 
heb je voor Mij gedaan!” 

Het lezen van dit boek is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het zal je 
ogen openen voor de grootste rampen die er zijn en je oren openen 
voor het hulpgeroep van miljoenen armen, slaven, wezen en weduwen. 
Na het lezen van dit boek kunt je nooit meer zeggen: “Ik wist het niet!” 
Je kunt nooit meer terug naar uw gezegende onwetendheid. Je bent 
dus gewaarschuwd! 

Jaap Dieleman

Een van de belangrijkste sleutels voor opwekking en transformatie is 
het zorgen voor wezen en weduwen. Ik beveel dit boek van harte aan, 
het zal uw leven veranderen!

Mattheus van der Steen - directeur van TRIN

Hoe meer ik van Gods liefde deel met wezen en weduwen, armen en 
eenzamen hoe meer liefde ik ontvang. Soms voelt het alsof mijn hart 
ontploft, zo veel! 

Bram Oosterwijk - directeur St. de Brug

Stel je eens voor dat de Kerk wereldwijd de roep van God zal beant-
woorden om uit te reiken naar mensen in nood! Ik geloof dat dan een 
opwekking van Gods liefde over de wereld zal gaan en veel mensen tot 
geloof zullen komen.

Ingrid van Diest - projectleider van St. de Brug

Jaap is met dit boek een spreekbuis geworden van Gods hart voor de 
armen die zelf vaak geen stem hebben. Ik hoop dat iedereen die het 
leest ook die stem zal horen en gehoor zal geven aan de oproep die van 
dit boek uitgaat.

Ulfert Doornbos - directeur Multimissions

Dit is een boek geboren vanuit een gebroken 
hart voor een gebroken wereld. Dit schok-
kende, eerlijke, confronterende en bewogen 
boek zal je leven wel eens voor goed kunnen 
veranderen.

David de Vos - Stichting Go and Tell 

GODS HART
voor weduwen en wezen

...in zoverre gij dit aan één van deze 
mijn minste broeders hebt gedaan, 

hebt gij het Mij gedaan...

Auteur: Jaap Dieleman
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GODS HART VOOR
WEZEN EN WEDUWEN

Dit boek zal je ogen openen voor het 
hulpgeroep van miljoenen armen, 
wezen en weduwen en je uitdagen 
om voor hen te zorgen. Die zorg zal je 
grootste vreugde worden als je je laat 
inspireren door Hem die gezegd heeft: 
“Wat je voor de minste gedaan hebt, 
heb je voor Mij gedaan!” Na het lezen 
van dit boek kunt je nooit meer zeggen: 
“Ik wist het niet!” Je bent dus gewaar-
schuwd!



DE BESTE
RUIL OOIT

          onvoorstelbaar
            veel liefde            

Elke ouder houdt van zijn kind. En wie zou er niet  
alles voor over hebben om z’n kind van een slopende 
ziekte te redden? Je zou je huis, je auto en alles  
verkopen, je spaarrekening plunderen en zo nodig 
zelfs je eigen organen afstaan om het leven van je 
kind te redden. Waarom doen ouders dat?  Simpel, 
omdat ze van hun kinderen houden!

Maar de God die de mens gemaakt heeft, houdt 
nog veel meer van jou, dan je ouders ooit van jou  
kunnen houden. Hij gaf Zijn eniggeboren Zoon als  
losprijs voor onze zonde. En dat deed Hij toen we nog 
vijandig tegenover Hem stonden. Ik heb mij proberen 
in te leven wat dat voor God betekend heeft. Ik heb 

Ze zeggen wel eens: “van ruilen komt huilen!” Maar deze ruil is  
anders. Ontzagwekkend anders. Zo anders dat het bijna niet te  
begrijpen is waarom God ons inderdaad deze ruil aanbiedt.  
Er is maar één verklaring: Hij houdt van ons!

God had slechts één Zoon, 
en die gaf Hij voor mij toen ik nog 

niets van Hem wilde weten.

drie zonen, maar ik zou er niet één kunnen opofferen, zelfs 
niet om mijn allerbeste vriend te redden, laat staan dat ik 
er één zou opofferen voor mijn vijanden. Maar God had 
slechts één Zoon, en die gaf Hij voor mij toen ik nog niets 
van Hem wilde weten.

De beste ruil ooitP.24
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Nu ben ik al 44 jaar christen en ik word nog ontroerd 
als ik bedenk dat God al zoveel van mij hield, toen ik 
nog diep in de drugs en de duisternis zat, dat Hij Zijn 
Zoon gaf om de straf voor mijn zonden te dragen 
…de doodstraf. Je beseft hopelijk dat de beloning 
voor onze zonde de dood is. God is heilig en kan 
geen zonde verdragen, maar Hij wil ons wel als Zijn 
kinderen bij zich hebben. En waar werd de vloek van 
de zonde gedragen? Op het kruis! Want ‘vervloekt 
is hij die aan het kruis hangt’. De Bijbel zegt het 
heel mooi: “Hij die geen zonde gekend heeft, heeft 
de straf voor onze zonden op zich genomen en 
heeft de straf geboet die wij eigenlijk verdienden”.  
Daarom is het kruis zo’n belangrijk symbool, want 
met het kruis biedt God ons de beste ruildeal aan 
die je maar kunt bedenken. Want met het kruis zegt  
God eigenlijk tegen ons: 
 
• IK WERD STERFELIJK
opdat jij onsterfelijkheid zult ontvangen

• IK WERD ONTKLEED, NAAKT 
opdat jij met eer bekleed wordt

• IK WERD ZIEK
opdat jij gezond kunt worden

• IK WERD BESPOT 
opdat jij eer en heerlijkheid zult krijgen

• IK DROEG JOUW SCHULD 
opdat jij onschuldig verklaard zult worden

• IK DROEG JOUW STRAF
opdat jij mijn vrede zult hebben

• IK GING NAAR DE HEL
zodat  jij naar de hemel kunt gaan

• IK HEB DE DUISTERNIS DOORSTAAN
opdat jij licht zult hebben

• IK STIERF DE DOOD
opdat jij het Leven zult hebben in Mij

• IK DROEG JOUW ZONDE 
opdat jij Mijn gerechtigheid zult krijgen

• IK DROEG JOUW SMART 
opdat jij eeuwige vreugde zult ontvangen

• IK NAM JOUW VLOEK OP MIJ 
opdat jij Mijn zegen zult bezitten

• IK NAM JOUW PLAATS 
zodat jij Mijn plaats kunt krijgen. 

Wat een geweldige ruil en wat een schitterend en 
ontzagwekkend geschenk dat God aan alle mensen 
wil geven. Dat is de kern van onze boodschap, dat is 
het goede nieuws dat ik graag met de hele wereld 
wil delen en ja, dus ook met jou. Want wie je ook 
bent, en wat je ook hebt ‘uitgevreten’, ik weet zeker 
dat dit aanbod ook voor jou geldt. Maar de keuze 
is aan jou om dit ontzagwekkende cadeau aan te  
nemen, want het wordt je echt niet tegen wil en 
dank opgedrongen. De keuze is helemaal aan jou. 
Als je in je hart zegt: “Ja, dat wil ik ook!” Als je je 
‘bekeert’ - dat wil zeggen: je tot God keert, je terug-
keert tot God, bid dan het volgende gebed met heel 
je hart, want iedereen die Jezus aanroept zal gered 
worden. >>

Het wordt je 
echt niet tegen 

wil en dank 
opgedrongen
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-GEBED-
“DE TERUGKEER”

Als je dit gebed hebt gebeden, je 
tot God hebt gekeerd en Jezus hebt  
aangenomen, ben je een heel nieuw 
leven begonnen. Weet je dat er feest 
in de hemel is om elke zondaar die zich 
bekeert, dus ook over jou, nu je naam is 
opgeschreven in het Boek des Levens! 
Maar dit is alleen het begin: nu begint 
je nieuwe levensavontuur. En om daarin 
je weg te vinden, spoor ik je aan om 
de Bijbel te lezen, vooral het Nieuwe  

Testament en God te vragen om tot je 
hart te spreken zodat je kunt begrijpen 
wat je leest. Je kunt altijd met Jezus 
praten, want Hij is er voor jou. Ook wil 
ik je aansporen contact te zoeken met 
medegelovigen en zo nodig willen we 
je daarbij helpen. We wensen je Gods  
zegen met de meest ontzagwekkende 
keuze die je ooit hebt kunnen maken. 

Lieve Here Jezus,
Ik wil vandaag met mijn leven bij U komen 

en vergeving vragen voor mijn zonden.

Nu begrijp ik dat U de grootste prijs betaald hebt om mij te verlossen 
en ik zie in, dat ik het offer van de Here Jezus Christus nodig heb. 

Daarom wil ik U aannemen als mijn persoonlijke Redder en Verlosser. 
Dank U dat U ook voor mijn zonden aan het kruis gestorven bent. 

Ik wil heel graag het ontzagwekkende geschenk 
aannemen dat U met Uw leven hebt gekocht. 

Wilt U in mijn hart komen wonen en mij schoon wassen 
van alles wat mij van U heeft gescheiden,

en mij vernieuwen van binnenuit! 

Leer mij om U voortaan te volgen en te gehoorzamen.
Help mij Uw woord te lezen en te begrijpen.

Dank U dat ik nu mag weten dat ik een kind van God ben.
Ik leg mijn leven in Uw hand; wilt U mij voortaan leiden 

terwijl ik U wil volgen al de dagen van mijn leven totdat U komt.

- Amen -

www.ontzagwekkendnieuws.nl
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Abba Child Care heeft een ANBI status Kijk voor meer info op www.abbachildcare.org

Abba Child Care werkt al jaren onder
de allerarmsten in India. Inmiddels zijn er:
● 51 kerken gesticht
● 205 waterputten geslagen
● basis medische zorg verleend
● zorg voor weduwen, wezen enmelaatsen
● noodhulp i.v.m. de huidige corona-crisis
●meer dan 1000 kinderen in adoptiegezinnen geplaatst

Abba Child Care
24/7 hulp aan India
Laat uw hart spreken en steun ons werk
via banknr. NL85 INGB 0005 8929 86



EENS WAS HIJ WANHOPIG, MAAR TOEN KREEG HIJ EEN ONTMOETING 
MET DE WONDERKRACHT VAN JEZUS, WAAR HIJ NU HELEMAAL VOL VAN IS. 

Dylan: God redde mijP.28
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GETUIGENIS

  “God
     REDDE mij”
MIJN JEUGD
Ik groeide op zonder God of gebod. Mijn zus was schizofreen en had 
zelfmoordpogingen gedaan. Mijn broertje begon in zijn tienerjaren 
een relatie met een man die 45 jaar ouder is en mijn moeder ging er  
vandoor met de vriend van mijn zus. Er waren thuis veel ruzies waar-
door ik vaak het huis uit vluchtte en op straat belandde in de wereld 
van de harddrugs. Eerst als gebruiker en daarna ook als dealer. Ik 
was erg agressief en vocht veel op straat. Ik was wanhopig en wilde  
eigenlijk wel van de drugs af, maar wist niet hoe. Ik vroeg mijn vader  
om hulp, omdat hij ook verslaafd was geweest, maar hij kon mij niet  
helpen. Toen riep ik het uit tot God. “O God help mij alstublieft, ik 
trek het niet meer, help mij? In diezelfde tijd leerde ik Vera kennen:  
een mooie meid met blond haar en blauwe ogen. 

We kregen verkering maar ze wist niets van mijn verslaving. Op het 
laatst gebruikte ik bijna drie gram cocaïne per dag waardoor ik het  
niet langer geheim kon houden voor haar. Ondanks mijn verslaving  
ging ik regelmatig naar de kerk, waar ik eindelijk om hulp vroeg en om  
gebed om van mijn verslaving af te komen. De voorganger bad voor 
mij en God deed een mega-wonder: in één klap werd ik van mijn  
cocaïneverslaving bevrijd en was ik na tien jaar drugsgebruik eindelijk 
vrij. 

WONDEREN 
Ik wilde anderen vertellen over de God die mij bevrijd 
had. Met vrienden besloten we de straat op te gaan 
om mensen over Jezus te vertellen en voor zieken te 
bidden. Tot mijn verbazing zag ik hoe God mensen aan-
raakte en genas, zoals een blinde die weer kon zien en 
een dove die weer kon horen en een verlamde vrouw 
die na gebed weer normaal kon lopen. Het gaf mij veel 
vreugde en vrijmoedigheid om voor iedereen te bidden.  

EEN DUISTER GEHEIM
Ondertussen was ik met Vera getrouwd en we 
kregen twee kinderen. Hoewel we gelukkig waren 
droeg ik diep in mijn hart nog steeds een duister 
geheim met mij mee, dat bij tijden een donkere 
schaduw wierp over mijn gemoed. In onze verkerings- 
tijd was ik vreemdgegaan. Ik had het Vera nooit  
verteld, want ik wilde haar geen pijn doen, maar het 
stond tussen ons in en ik voelde dat ik het haar moest 
opbiechten. Maar ik was bang. Bang dat ze misschien 
van mij zou scheiden, en dat ik mijn kinderen niet meer 
zou zien. 

> Van cocaïne verslaafde naar 
paratroeper in het Nederlandse 
leger. Van PTSS-patiënt naar 
evangelieprediker, Dylan heeft 
het allemaal meegemaakt.



INSIDE

Dylan met zijn vrouw Vera  
en hun drie kinderen.

FAMILIE...

EEN TIJD 
VAN
BEPROEVING
Drie keer was ik als paratroeper op missie uitgezonden 
geweest naar Irak en Afghanistan. Daar heb ik meer-
dere vuurgevechten en aanslagen overleefd, maar 
ik heb ook gezien hoe volwassenen en kinderen op  
gruwelijke wijze werden opgeblazen. Door deze  
verschrikkingen had ik PTSS (Post Traumatische 
Stress Stoornis) opgelopen. Daardoor was ik altijd 
erg gespannen en ook vaak prikkelbaar. Ik had zelf 
niet door hoezeer dit mijn leven beheerste, tot ik een 
burn-out kreeg en hulp moest zoeken. De psycholoog 
zei dat PTSS ongeneeslijk is en dat ik er maar mee 
moest leren leven. God sprak echter tot mij: “Ik ga je 
genezen, maar eerst ga Ik je emoties in lijn brengen.” 
Dus kreeg ik therapie om met mijn emoties om te 
gaan. Dat was een zware les en soms wanhoopte ik of 
ik er ooit nog vanaf zou komen. 
 
In diezelfde periode kreeg Vera een agressieve vorm 
van huidkanker. De toekomst zag er somber uit met 
deze diagnoses. Maar als de nood het hoogst is, is de 
redding nabij.

God stuurde iemand naar mij toe die zei: “Dylan, God 
gaat je eerder aanraken dan je denkt. Hij zal je stoutste 
verwachtingen overtreffen”. Ik wist eerst niet wat ik 
ervan moest denken. Maar toen ik de volgende dag 
opstond, waren alle spanningen en pijn weg en voelde 
ik mij na jaren weer vrij. Alle stress-symptomen waren 
verdwenen. Ik had voor anderen gebeden en won-
deren gezien en nu had God een wonder voor mijzelf 
gedaan. En ook kwam er goed nieuws van de arts dat 
Vera volledig was genezen van de agressieve huid-
kanker. We dienen een geweldige God, en ik wil niets 
liever dan dat jij Hem ook leert kennen.

Kijk voor het werk en de bediening van Dylan op
www.oneforchrist.com

Bang dat ik dan met een hypotheekschuld zou blijven zitten en  
terug zou moeten op een kamertje in Den Haag. Maar vooral bang 
om Vera pijn te doen. “Ooh God, wilt u haar hart beschermen?”,  
bad ik. Vera bemerkte wel dat ik ergens mee worstelde, en vroeg 
wat er was. Uiteindelijk overwon ik mijn angst en schaamte en  
kwam het hoge woord eruit: “ik ben vreemdgegaan, en het spijt  
me!”. Vera stond op, kroop bij mij op schoot en zei met tranen in  
haar ogen: “Dylan, ik vergeef je en zet je vrij in Jezus naam”. Ik 
was overweldigd door haar onvoorwaardelijke liefde en haar  
kracht om mij te vergeven. Ik was sprakeloos en in tranen. Een 
zware last gleed van mijn schouders en de donkere schaduw  
verdween als sneeuw voor de zon. Het leek wel alsof de zon van 
Gods liefde opnieuw doorbrak in ons huis en in onze harten. 

HET GOEDE NIEUWS
Wat wilde ik anderen graag deelgenoot maken van het geluk en 
de liefde die God ons gegeven had. Ik kon het wel van de daken 
schreeuwen. En hoe blij was ik toen God ook deuren opende naar 
het buitenland, waar ik het goede nieuws van Gods liefde mocht 
delen en voor de zieken kon bidden. Velen kwamen tot geloof  
omdat God zijn Woord bevestigde door zieken te genezen. Net als 
ikzelf een aanraking van God had gekregen, zag ik nu hoe Hij de 
mensen aanraakte met Zijn liefde, vergeving ontvingen en weer 
met een schone lei verder konden. Dit mooie werk wilde ik voor 
altijd blijven doen. 

P.29Dylan: God redde mij
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> Na mijn bekering tot Jezus is mijn leven drastisch veranderd. Ik was  
kunstschilder en heb nog een paar jaar geschilderd, maar het verlangen om  
anderen over Jezus te vertellen was groter, dus heb ik mijn kwasten aan de kant 
gezet en ben de hele wereld over gereisd om het goede nieuws van Jezus overal 
te vertellen. Dat heeft ertoe geleid dat ik naast de boodschap van Gods liefde ook 
anderen ben gaan helpen. Inmiddels is dat uitgegroeid tot een heel spectrum aan 
activiteiten waar ik je graag deelgenoot van maak.

Het zendingswerk van Jaap DielemanP.30



“Wat je voor de minste van 
dezen hebt gedaan, heb je voor 

Mij gedaan”

In 1985 riepen we stichting “De Heilbode” in het leven. Ik heb meer dan 50 landen bezocht 
om het evangelie te brengen - Azië, Afrika, het Caraïbische gebied, Zuid-Amerika en  
bijna alle landen van Europa. Evangelisatie was mijn ding, want ik wilde “de onbereikten  
bereiken”. Mijn motto was en is: “Waarom zou iemand het evangelie twee keer horen als 
er mensen zijn die het evangelie nog niet eens één keer hebben gehoord?”  Zo rond 2007 werden mijn ogen geopend 

voor de noden van de allerarmsten, de 
wezen en weduwen. Elke 24 uur sterven 
er 8000 mensen aan aids en die laten 
duizenden nieuwe weduwen en wezen 
achter. Elke 20 seconden sterft er een kind 
aan ondervoeding of dysenterie. Wereld-
wijd worden er jaarlijks bijna 50 miljoen 
baby’s geaborteerd. Er zijn 250.000 kind-
soldaten en in India zwerven ruim 50 
miljoen weduwen op straat die lijden en 
sterven in bittere ellende. En wat deed ik 
daaraan? Was ik als gelovige niet geroe-
pen om op te staan voor het recht van de 
allerzwaksten? Ware godsdienst is immers 
omzien naar wezen en weduwen! 

Geraakt door deze woorden van Jezus 
werd een nieuwe passie geboren om iets 
te doen voor de wezen, weduwen en  
armen, om handen en voeten te geven  
aan Gods liefde voor hen. En zo is daaruit 
het werk van Abba Child Care ontstaan. 
Kijk voor meer info over onze projecten 
op: www.abbachildcare.org.

Wezen en
Weduwen

> Omdat ik steeds vaker ging spreken en reizen, hebben we in 1985 
St. de Heilbode www.heilbode.nl in het leven geroepen en ben ik 
fulltime als zendeling gaan werken. Sindsdien heb ik 25 boeken 
geschreven, wereldwijd het goede nieuws gebracht en leiders 
toegerust. Sinds 2010 is daar ook nog de zorg voor de allerarmsten, 
wezen en weduwen bij gekomen. En zo heeft onze bediening zich 
ontwikkeld tot drie takken: evangelisatie, leiderstrainingen en de 
zorg voor wezen en weduwen. 

LEIDERS
TRAINEN

ONZE MISSIE EN VISIEO

Diep in mijn hart begon ik te beseffen, 
dat ik - om effectief te zijn - leiders moest 
trainen die mijn visie en passie deelden, 
zodat zij door dezelfde passie gedreven 
zouden worden om hun eigen volk in 
hun eigen taal te bereiken voor Christus.  
God opende deuren in Oeganda en de  
Filipijnen om mijn hart te delen met 
kerkleiders. Toen ik de lokale leiders  
begon te trainen, toe te rusten, uit te 
dagen en te inspireren, werd ik laaiend 
enthousiast over de resultaten die 
ik zag. Daarom ben ik vanaf die tijd  
begonnen met leiderschapconferenties, 
seminars en workshops voor leiders. Ik 
ontwikkelde onderwijsmateriaal, schreef 
een aantal boeken om leiders te helpen 
om hun eigen volk te bereiken voor  
Christus. Overdag trainde ik leiders en  
‘s avonds hielden we evangelisatie- 
campagnes. Dit was mijn strategie in de  
jaren die daarop volgden. 

www.ontzagwekkendnieuws.nl

Toen ik over deze dingen nadacht, 
moest ik aan de woorden van Jezus  
denken: “Wat je voor de minste van 
dezen hebt gedaan, heb je voor Mij 
gedaan” (Matteüs 25:40). Gedreven 
door deze visie begon ik te helpen waar 
ik kon. Inmiddels hebben we een groot 
project in India dat Abba Child Care  
heet. Kijk op www.abbachildcare.org 
om alle projecten te zien die hier uit zijn 
voortgekomen.  

In de afgelopen jaren is daar nog een 
nieuwe passie bijgekomen, namelijk de 
boodschap van Israël, de eindtijd en de 
terugkeer van Jezus. Mijn laatste boeken 
en dit magazine zijn de pennenvruchten 
van dit nieuwe avontuur. En wie weet 
welke verrassingen mij nog meer te wa-
chten staan, want de story of my life…. 
will be continued! 
 
En ik wil jou daar graag in meenemen! 
Van harte welkom aan boord.

P.31Het zendingswerk van Jaap Dieleman
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