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Wachter 98 

 
The pre-trib-Rapture 

 
pre-betekent: voorafgaand aan 
pre-historisch (van voor de bekende geschiedenis) 
pre-justice (voor ingenomenheid) 
pre-lude (voorspel in een muziekstuk) 
pre-pareren (voorbereiden voor) 
pre-tribulational rapture (voor de verdrukking uit worden opgenomen) 
 
1 Peter 4:7Het einde aller dingen is nabijgekomen. (hoe bereid je je daarop voor?) 
Komt dus tot bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden. 
 

Hebrews 11:7  
Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat 
nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin; en 
door dat (geloof) heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden 
der gerechtigheid, die aan het geloof beantwoordt. 
 
By faith Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, 
prepared an ark for the saving of his household, by which he condemned the world 
and became heir of the righteousness which is according to faith. 
 
2 Petrus 3:3 
Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, 
die naar hun eigen begeerten wandelen, en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? 
Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zó, als het van het begin der schepping af 
geweest is. Want willens en wetens ontgaat hun, dat door het woord van God de hemelen er 
sedert lang geweest zijn en de aarde, die uit en door het water bestaat, waardoor de 
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toenmalige wereld is vergaan, verzwolgen door het water. Maar de tegenwoordige 
hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard 
tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. 
 
Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Here is als duizend jaar en 
duizend jaar als één dag. De Here talmt niet met de belofte, al zijn er, die aan talmen 
denken, maar Hij is lankmoedig jegens u, daar Hij niet wil, dat sommigen verloren gaan, doch 
dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief. Op die dag 
zullen de hemelen met gedruis voorbijgaan en de elementen door vuur vergaan, en de aarde 
en de werken daarop zullen gevonden worden. Daar al deze dingen aldus vergaan, hoedanig 
behoort gij dan te zijn in heilige wandel en godsvrucht, vol verwachting u spoedende naar de 
komst van de dag Gods, ter wille waarvan de hemelen brandende zullen vergaan en de 
elementen in vuur zullen wegsmelten. Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe 
hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont 
 
Vreselijk einde of een heerlijk nieuw begin?  = Dat hangt ervan af, of je Christus kent! 
 
Hebreeën 11:7 
Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godsspraak ontvangen had over iets, dat nog niet 
gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin; en door dat (geloof) 
heeft hij de wereld veroordeeld en is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid, die aan 
het geloof beantwoordt. 
 
1 Thessalonicenzen 1:9-10 
Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot 
God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, en uit de hemelen zijn 
Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de 
komende toorn. 
Hebreeën 10:25 
Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar 
elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen. 
 
2 Thessalonicenzen 1:6-10 
Indien het inderdaad recht is bij God, aan uw verdrukkers verdrukking te vergelden, en aan 
u, die verdrukt wordt, verkwikking tezamen met ons, bij de openbaring van de Here Jezus 
van de hemel met de engelen zijner kracht, in vlammend vuur, als Hij straf oefent over hen, 
die God niet kennen en het evangelie van onze Here Jezus niet gehoorzamen. Dezen zullen 
boeten met een eeuwig verderf, ver van het aangezicht des Heren en van de heerlijkheid 
zijner sterkte, wanneer...?  Wanneer Hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn 
heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen, die tot geloof gekomen zijn; want 
ons getuigenis heeft geloof gevonden bij u. 
 
2 Thessalonicenzen 2:3-7 
Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens 
der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs, de tegenstander, die zich verheft 
tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om 
aan zich te laten zien, dat hij een god is. Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u 
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dit meermalen gezegd heb? En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich 
openbaart op zijn tijd. Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) 
slechts totdat hij, die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 
 
Mattheus 25: 1-13 
Dan zal het Koninkrijk der hemelen vergeleken worden met tien maagden, die haar lampen 
namen en uittrokken, de bruidegom tegemoet. En vijf van haar waren dwaas en vijf waren 
wijs. Want de dwaze namen haar lampen mede, maar geen olie; doch de wijze namen olie 
in haar kruiken, met haar lampen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en 
sliepen in. En midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem 
tegemoet! Toen stonden al die maagden op en brachten haar lampen in orde. En de dwaze 
zeiden tot de wijze: Geeft ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijze 
antwoordden en zeiden: Neen, er mocht niet genoeg zijn voor ons en voor u; gaat liever naar 
de verkopers en koopt voor uzelf. Doch terwijl ze heengingen om te kopen, kwam de 
bruidegom, en die gereed waren, gingen met hem de bruiloftszaal binnen, en de deur werd 
gesloten. Later kwamen ook de andere maagden en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar 
hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, want gij weet de dag 
noch het uur. 
 
Misvattingen 
De tekenen gaan aan Zijn komst vooraf. Niet aan de opname. 
Als we deze tekenen nu al zien en de opname gaat aan de grote verdrukking vooraf, 
hoe dicht bij zijn we dan bij de Opname?  Zeer dichtbij! 
 
Openbaring 3:10-11 
Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor 
de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de 
aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. 
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VERBINDING MET MEDEGELOVIGEN  
Zoek je verbinding met medegelovigen uit je leefomgeving, ga dan naar onze de site: 
https://www.ontzagwekkendnieuws.nl/ch... en registreer je daar. Ook al je een huiskring/huiskerk 
hebt kun je je melden zodat zoekende gelovigen uit je omgeving je kunnen vinden. Want er is een 
grote behoefte aan fellowship, die velen helaas niet meer vinden in hun kerk. De goede niet te na 
gesproken. Hopelijk kun je zo gelijkgestemden vinden in je leefomgeving en kunnen zoekende 
zielen een kring vinden waarbij zij zich van harte kunnen aansluiten om “de fellowship of the 
saints” te ervaren. 
 
CORONA-FOLDER - PASPOORT VOOR DE HEMEL  
Gedreven door het verlangen om nog een keer ons geliefde Nederland te waarschuwen en te 
bereiken met de boodschap van Gods liefde en hoop, zijn we opnieuw een landelijke actie gestart 
om in elke brievenbus een indringende en uitnodigende folder te gooien, met daarin de 
uitnodiging om Jezus aan te nemen. Een hele operatie maar we willen zo graag zien dat nog veel 
meer Nederlanders Jezus als hun Verlosser leren kennen. U kunt nu zelf ook folders bestellen om 
zelf te verspreiden. Kijk hier voor meer informatie: https://ontzagwekkendnieuws.nl/steun-...  
 
OPBOUWENDE BOEKEN EN FILMPJES  
Wilt u meer opbouwende filmpjes, documentaires en artikelen lezen? Ga dan naar onze site 
www.ontzagwekkendnieuws.nl En wilt u boeken bestellen die u verder helpen, ga dan naar onze 
webshop waar u diverse opbouwende boeken kunt vinden. https://shop-heilbode.nl/   
Zie hier ook mijn nieuwste boeken – Klik hier of op de boeken om ze te bestellen 
 
    

 
STEUN ONS WERK!  
voor ons zendingswerk zowel in Nederland als in het buitenland, zijn wij geheel afhankelijk van 
giften en donaties. Wilt u ons werk steunen met een donatie? Kijk dan hier! Hartelijk dank voor uw 
ondersteuning. https://shop-heilbode.nl/doneren/ 

https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmE5cUlwWGRxT1lQOC1UMF9zOTVvYmFSNWYwQXxBQ3Jtc0ttTkFnTFJwODFUYnUycHFPSHd3a1pYSVZJSUhUR3ZScVJ5eHdEUjRzajBsYWpiVFpjYy1mbFJGTnJ0LVJvN3d4bVUtWTl1cDJKQUxsWWFVeHhMejl6MHVITlZTUy1JUlIyb1oyMnNaT1lHOWhHQXlDRQ&q=https%3A%2F%2Fwww.ontzagwekkendnieuws.nl%2Fch
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbEJSakJyWWtYaG50NFd4NlRzZjk3YjBDcmNYZ3xBQ3Jtc0ttcDBtX0Rra1pnVUlaN0V4WHlCQUdYaWQydFo1amluallnVzMyYmtHeVRoREFrYlRKVUdIdy1jTVFfdl9WYXdXT3lWdlQyVjZnWDAwbDZiWDduY0Q2LTc4enhmbXBucUFRd3RHcE9RM19rQ1dxUWxtMA&q=https%3A%2F%2Fontzagwekkendnieuws.nl%2Fsteun-
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmtuQnBTM0lVNXE4YmItYk5WYUU3QWpMZWxZUXxBQ3Jtc0ttRGlyQjJyZ2JYdHBCVmNVUEFhQk9uUUwydm5Fb2VYMnpRb1JOdXNmeEdqMk5yVWNrYWt0TWFTU1ZiMEZqUzlmVEtpT1NvRG9aRGRKeDlPcDlIcFY4WFY0TVRXbGdrcXhSNWNxU2NrVno3dk5DQjhqdw&q=https%3A%2F%2Fshop-heilbode.nl%2F
https://shop-heilbode.nl/shop/
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbG1EdDYzV3haTFNwX0FDZV8tNHpmaE9LX0pJQXxBQ3Jtc0tuZ1I2UUlMbWJOVWlPZnJacjBBSnR0RER0VThkVjd4Q1gyaEJ0RWVMVWtEb0VDb0pZd3NIT19Gc1BTMGN3LXFuMmVkYlR4YTk0bkU0TGVKTl85ZXZra3VyY1BWME5QSHRWQXcwYjRSdjViTGNQRWFKaw&q=https%3A%2F%2Fshop-heilbode.nl%2Fdoneren%2F
https://shop-heilbode.nl/product/de-eerste-liefde/
https://shop-heilbode.nl/product/god-heeft-alles-onder-controle/
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Project Pakistan - update 
Vorige week heb ik voor het eerst dit project gedeeld. Al bijna de helft van het budget is in 
onze  handen, dankzij vele trouwe en royale gevers. Allemaal heel hartelijk dank. We 
geloven God voor de andere helft. Als u meewilt helpen met deze oogst, lees dan deze brief. 
 
Beste vrienden, ik kreeg de volgende uitnodiging van br. Anwar Fazal. ik ken hem al jaren als 
een zeer betrouwbare man van God. Ik had het voorrecht om diverse keren met hem samen 
te werken in meetings met meer dan 100.000 bezoekers per keer plus tv uitzendingen over 
heel Azië met een bereik van ong. 100 miljoen kijkers. Nu heeft hij mij uitgenodigd om te 
spreken in een grote evangelisatie campagne waar ong. 100.000 mensen worden verwacht. 
Broeder Anwar schreef mij: 
 
Dear Pastor Jaap Dieleman 
Greetings from Pastor Anwar Fazal ISAAC TV we want to do Crusades by ZOOM every month 
First week of Month by the Grace of God and with your Prayer and Support in different Cities 
of Pakistan. I Know you have Heart for the Missions & winning Souls Please let’s stand to 
take Gospel in The Middle East 10/40 window. Can you Help US SAVE These Areas in Jesus 
Name. Pakistan is Currently Open to the Gospel. This small Window allows us the opportunity 
to Preach the Message of Salvation and watch it spread like Wildfire all Throughout this 
Nation Acts 13:49.  
  
Pakistan Crusade Budget  

Crusade Ground Rent: $2000 Stage Lighting 2000 

Permission Letter Government: $1500 Stage Cost $ 3000 
Advertisement: $2000 100 Security Guard $2000 

Videography @ Photography $1700 PA System $ 7000 
Tent Service Carpet 5000 SMD Screens $3000 

Choir Worship Band $ 2000 Transportation 100 Buses $10,000 

Lighting for Stadium $5000 The Outside broadcast” van, Live: $ 2500 
Generators $6000 Total Cost $52,700 = € 50.000,- 

 
We will be gathering people more than 100.000. It means less than 50 Cent Cost Per person 
to Bring in Crusade.  You will be Preaching by Zoom saving more then 70.000 souls and 
millions of homes in Asia through satellite-TV. People will be watching by ISAAC TV & Eternal 
Life TV Network and Facebook and YouTube.  Please talk with your church Members and your 
Businessman Friends to help make this miracle possible.  
 
Blessings 
Pastor Anwar Fazal - ISAAC TV & Eternal Life TV Network 
 
De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig 
Dit verzoek is een gouden kans om duizenden mensen met het verlossende evangelie te 
bereiken in Pakistan.  Ik zal alles doen om het budget van € 50.000 rond te krijgen. Mijn 
vraag is: wil je investeren en meebidden om deze oogst binnen te halen.  
Zo ja klik dan op deze link om dit project te steunen. Dank u wel! 
 
Uw evangelist - Jaap Dieleman 

https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospel-festivals-pakistan/

