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De Wachter 104 

 
De wereld op z'n kop 

 
Jesaja 5:20 
Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als 
licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. 
 
Deze wachter ins een interview met Antoon Wierda van "Wonderen Vandaag" en gaat over 
deze omdraaiing van de waarheid, die de vader der leugen nu wereldwijd bewerkt door de  
de main-stream-media (MSM). De zogenaamde fact-checkers zijn allemaal vazallen van de 
Vader der leugen en noemen de waarheid fake-nieuws en het fake-nieuws de waarheid. 
Iedereen die de waarheid zegt wordt een 'wappie' een verkondiger van 
'samenzweringstheorieën' genoemd.  Ze worden weg gecensureerd van alle sociale media 
platforms en lopen zelfs het risico opgepakt te worden voor opruiing. Ach dat gebeurde ook 
al ten tijde van Jezus en de eerste gemeente. Van Jezus zeiden ze dat hij bezeten was en 
door middel van boze geesten demonen uitwierp. Ze dichten de wonderen van Jezus toe aan 
de duivel en van de discipelen zeiden ze: 
 
Handelingen 17:5-9 
Maar de Joden werden afgunstig en namen enkelen van het minste straatvolk te hulp, 
veroorzaakten een oploop, en brachten de stad in rep en roer; en zij stormden op het huis 
van Jason aan met de bedoeling hen voor de volksvergadering te brengen. Maar toen zij hen 
niet vonden, sleurden zij Jason en enige broeders voor de stadsbestuurders, en 
schreeuwden: Dezen, die de wereld in opschudding gebracht hebben, zijn ook hier 
gekomen, en Jason heeft hen in zijn huis opgenomen. En zij handelen allen in strijd met de 
geboden van de keizer door te beweren, dat er een andere koning, Jezus, is. En zij maakten 
de bevolking en de stadsbestuurders, die dit hoorden, ongerust. Doch toen dezen van Jason 
en de anderen een borgtocht hadden ontvangen, lieten zij hen vrij. 
 
Hand. 17:6 zegt:  These that have TURNED THE WORLD UPSIDE DOWN! (KJV) 
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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! 
 
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 - Zie hier de nieuwsbrief.  
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 bedankt.  
Inmiddels ligt deze mega-campagne achter ons en ik hoop u spoedig verslag uit te brengen 
van de wonderen die God gedaan heeft en van de mensen die Jezus hebben leren kennen.  
 

 

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/
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
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VERBINDING MET MEDEGELOVIGEN  
Zoek je verbinding met medegelovigen uit je leefomgeving, ga dan naar Christian Connext en 
registreer je daar. Binnenkort zullen we deze site overdragen aan een bevriende organisatie, 
zodat ik mij weer helemaal kan richten op mijn hoofdtaken: zending en evangelisatie. Maar 
de site blijft actief als instrument om in contact te treden met medegelovigen. 
 
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 info 
 
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.ontzagwekkendnieuws.nl/christianconnect/
https://ontzagwekkendnieuws.nl/wp-content/uploads/2021/11/CoronaFolder.pdf
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/

