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Wachter 100

 
 
Tekenen van  de 7 jaar van verdrukking (De Dag des Heren) 
 
1. Antichrist wordt geopenbaard - Openb. 6:1-2 
2. De 3e Joodse tempel wordt gebouwd - Openb.  
3. Het merkteken van het Beest 666 
4. Wereldwijde economische ineenstorting 
5. Een vierde van de wereldbevolking sterft (biljoenen) 
6. Christenen worden massaal vervolgd 
7. Wereldwijde aardbeving waarbij elke berg en eiland geschud word  
8. Wereldleiders vluchten voor de toorn van het Lam 
9. Een derde van alle bomen en het groene gras verbrand 
10. De zee zal veranderen in bloed 
11. Een berg zal in zee geworpen worden 
12. Een ster valt van de hemel en maakt 't water bitter 
13. Al het leven in de zee zal sterven 
14. Een derde deel van de zon, maan en sterren zal donker worden 
15. De zon zal mensen verzengen van de hitte 
16. De bodemloze put wordt geopend waaruit demonen komen  
17. Demonen als sprinkhanen zullen mensen martelen  
18. Een derde deel van de overlevenden worden gedood (biljoenen) 
 
De Dag des Heren 
Luka 21:29-31 
En Hij sprak een gelijkenis tot hen: Let op de vijgenboom en op al de bomen. Zodra zij 
uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. Zo moet ook gij, 
wanneer gij dit ziet geschieden, weten, dat het Koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar, Ik zeg u, 
dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat alles geschiedt. De hemel en de aarde zullen 
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voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. Ziet toe op uzelf, dat uw hart 
nimmer bezwaard worde door roes en dronkenschap en zorgen voor levensonderhoud, en 
die dag niet plotseling over u kome, als een strik. Want hij zal komen over allen, die gezeten 
zijn op het oppervlak der ganse aarde. Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt 
wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het 
aangezicht van de Zoon des mensen. 
 
Mattheus 24:34-42 
Voorwaar, Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt. De 
hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan. 
Doch van DIE DAG en van DIE URE weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de 
Zoon niet, maar de Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst 
van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in [die] dagen vóór de zondvloed waren, etende 
en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark 
ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de 
komst van de Zoon des mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen 
worden en één achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de 
molen, één zal aangenomen worden, en één achtergelaten worden. Waakt dan, want gij 
weet niet, op welke dag uw Here komt. 
 
1 Thess 5:1-9 
Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: 
immers, gij weet zelf zeer goed, DAT DE DAG DES HEREN ZÓ KOMT, ALS EEN DIEF IN DE 
NACHT. Terwijl zij zeggen: het is (alles) vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een 
zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. Maar gij, 
broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou: want gij zijt 
allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; 
laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Want die 
slapen, slapen des nachts en die zich bedrinken, zijn des nachts dronken, maar laten wij, die 
de dag toebehoren, nuchter zijn, toegerust met het harnas van geloof en liefde en met de 
helm van de hoop der zaligheid; want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het 
verkrijgen van zaligheid door onze Here Jezus Christus. 
 
2 Thess 2:1-4 
Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus 
en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, 
hetzij door een geestesuiting, hetzij door een prediking, hetzij door een brief, die van ons 
afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. Laat niemand u misleiden, op 
welke wijze ook, want eerst moet de afval (harpazo) 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. 
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Ben jij schaap nr. 100? - dan is dit woord voor jou! 
 
Mattheus 18:12-14 
Wat dunkt u? Indien een mens in het bezit is gekomen van honderd schapen en één ervan 
raakt verdwaald, zal hij dan niet de negenennegentig op de bergen laten en heengaan om 
het dwalende te zoeken? En gebeurt het, dat hij het vindt, voorwaar, Ik zeg u, dat hij zich 
over dat ene meer verblijdt dan over de negenennegentig, die niet verdwaald waren. Zó 
bestaat bij uw Vader, die in de hemelen is, de wil niet, dat één dezer kleinen verloren gaat. 
 
Genesis 21:5-7 
Abraham nu was honderd jaar oud, toen hem zijn zoon Isaak geboren werd. En Sara zei: God 
heeft gemaakt, dat ik lach; ieder die het hoort, zal om mijnentwil lachen. En zij zei: Wie had 
aan Abraham durven toezeggen: Sara zoogt kinderen? Want ik heb een zoon gebaard in zijn 
ouderdom. 
 
Noach  - last minute miracle redding van 8 mensen 
Abraham  - last minute miracle zoon Isaac 
Mozes  - last minute miracle bevrijding uit Egypte 
Lazarus - last minute miracle opstanding uit de dood 
Opname - last minute miracle opname 
Israel  - last minute miracle bevrijding aan het einde van 7 jaar 
jij hebt een  - last minute miracle nodig door je leven aan Jezus te geven. 
 
Lukas 15:4-7 - het verloren schaap gevonden 
Wie van u, die honderd schapen heeft en er één van verliest, laat niet de negenennegentig in 
de wildernis achter en gaat het verlorene zoeken, totdat hij het vindt? En als hij het vindt, tilt 
hij het met blijdschap op zijn schouders, en thuisgekomen, roept hij zijn vrienden en buren 
bijeen en zegt tot hen: Verblijdt u met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren 
was. Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar, die zich bekeert, 
meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben. 
 
1 Petrus 2:25 
Want gij waart dwalende als schapen, maar thans hebt gij u bekeerd tot de herder en 
hoeder van uw zielen. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
SPECIALE MEDEDELINGEN 
 
YouTube blokkade 
Op grond van Wachter 30 en 33 (ruim anderhalf jaar geleden gepost) hebben ze mijn 
account voor drie maanden geblokkeerd (tot 15 augustus 2022). Dat is vervelend want we 
bereiken ook nog veel ongelovigen via dit kanaal. We willen deze 2 wachters nu juist extra 
promoten, omdat ze blijkbaar zeer belangrijke informatie bevatten die u niet mag weten. 
Hier de linkjes voor beiden filmpjes. Wachter 30 - Paard van Troye en Wachter 33 - Noach 
Stuur deze vooral door aan uw vrienden en werf voor ons meer inschrijvingen! 
 
 

https://ontzagwekkendnieuws.nl/video039s/de-wachter-30-het-paard-van-troye-10-feb-2021/
https://ontzagwekkendnieuws.nl/video039s/wachter-33-als-in-de-tijd-van-noach/
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Wervingsactie 
En daarom wil ik u vragen om mij te helpen door zoveel 
mogelijk mensen erop te wijzen dat de filmpjes wel te zien 
zijn op onze eigen site www.ontzagwekkendnieuws.nl. En 
vooral hen ook aansporen om zich in te schrijven voor de 
nieuwsbrief. Dit vind je in de rechterkolom een klein stukje 
naar beneden scrollen.  Zie het voorbeeld hier rechts.  
Wie zich inschrijft krijgt elke week een mailtje met een 
directe link naar het nieuwste filmpje en toegang tot het 
tekstbestand van het filmpje en ook regelmatig een 
nieuwsupdate van al onze zendingsactiviteiten.  
 
Project Pakistan - doel bereikt!!! 
We hadden de actie voor het mega-gospel-festival in Pakistan, waar we € 50.000 voor nodig 
hadden. Gevers kregen een boek voor een donatie van €100,-. In zeer korte tijd is al het geld 
binnen. DUS NU GEEN GELD MEER STUREN VOOR PAKISTAN-PROJECT.  Alle donaties die ons 
budget te boven gaat, zullen we gebruiken voor een volgende outreach. Alle gevers 
ongelooflijk hartelijk bedankt. Samen mogen we zo een groot verschil maken. Zodra de 
campagne is geweest en ik rapportage krijg zal ik in deze brief ook verslag doen van de 
resultaten van uw en onze inzet. Dank en Zegen! 
 
Jaap Dieleman 
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