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Wachter 102 

 

De Koperen Slang 
 

Numerie 21:6-9 
Toen zond de HERE vurige slangen onder het volk; die beten het volk, zodat er velen van 
Israël stierven. Daarop kwam het volk tot Mozes en zei: Wij hebben gezondigd, want wij 
hebben tegen de HERE en tegen u gesproken; bid tot de HERE, dat Hij de slangen van ons 
wegdoe. Toen bad Mozes ten gunste van het volk. De HERE zei tot Mozes: Maak een vurige 
slang en plaats die op een staak; ieder, die daarnaar ziet, wanneer hij gebeten is, zal in 
leven blijven. Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak; en wie, 
wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven. 
 
2 Koningen 18:4 - koning Hiskia verbrijzelt de slang 
Hij verwijderde de offerhoogten, verbrijzelde de gewijde stenen en hieuw de gewijde palen 
om; ook sloeg hij de koperen slang stuk, die Mozes gemaakt had, omdat tot op die tijd de 
Israëlieten daaraan plachten te offeren. En men noemde haar Nechustan. 
 
Johannes 3:14-21 
En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon des mensen 
verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe. Want alzo lief 
heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, 
die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe. Want God heeft zijn Zoon 
niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door 
Hem behouden worde. Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is 
reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van 
God. Dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is en de mensen de duisternis 
liever gehad hebben dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder, die kwaad 
bedrijft, haat het licht, en gaat niet tot het licht, opdat zijn werken niet aan de dag komen; 
maar wie de waarheid doet, gaat tot het licht, opdat van zijn werken blijke, dat zij in God 
verricht zijn. 
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Genesis 3:1-15 
De slang nu was het listigste van alle dieren des velds, die de HERE God gemaakt had; en zij 
zei tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? 
Toen zei de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten, 
maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij 
zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven. De slang echter zei tot de 
vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen 
geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag, 
dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom 
begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf 
ook haar man, die bij haar was, en hij at. Toen werden hun beider ogen geopend, en zij 
bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgenbladeren aaneen en maakten zich 
schorten. Toen zij het geluid van de HERE God hoorden, die in de hof wandelde in de 
avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de HERE God tussen het geboomte 
in de hof. En de HERE God riep de mens tot Zich en zei tot hem: Waar zijt gij? En hij zei: Toen 
ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. 
En Hij zei: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van de boom gegeten, 
waarvan Ik u verboden had te eten? Toen zei de mens: De vrouw, die Gij aan mijn zijde 
gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. Daarop zei de 
HERE God tot de vrouw: Wat hebt gij daar gedaan? En de vrouw zei: De slang heeft mij 
verleid en toen heb ik gegeten. Daarop zei de HERE God tot de slang: Omdat gij dit gedaan 
hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds; op uw buik zult gij 
gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft. En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, 
en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel 
vermorzelen. 
 
Exodus 7:10-13. - de duivel is een imitator 
Mozes en Aäron kwamen tot Farao en zij deden, zoals de HERE geboden had; Aäron wierp 
zijn staf neer voor het aangezicht van Farao en zijn dienaren, en hij werd een slang. Daarop 
riep Farao van zijn kant de wijzen en de tovenaars en ook zij, de Egyptische geleerden, 
deden door hun toverkunsten hetzelfde. Ieder wierp zijn staf neer en deze werden tot 
slangen; de staf van Aäron echter verslond hun staven. Maar het hart van Farao verhardde 
en hij luisterde niet naar hen - zoals de HERE gezegd had. (2 plagen deels geïmiteerd) 
De slang van Mozes verslond de slang van de Farao waarna deze weer een staf werd. 
 
Openbaring 18:20 
Wees vrolijk over haar, gij hemel en gij heiligen, en gij apostelen en profeten, want God 
heeft uw rechtszaak tegen haar berecht. (voltooid verleden tijd) En een sterke engel nam 
een steen op als een grote molensteen en wierp hem in de zee, zeggende: Zó zal Babylon 
met geweld geworpen worden, de grote stad, en zij zal nooit meer gevonden worden. En 
geen stem van citerspelers en zangers, van fluitspelers of bazuinblazers zal meer in u 
gehoord worden, en niemand, die enige kunst beoefent, zal meer in u gevonden worden, en 
geen geluid van de molen zal meer in u gehoord worden. En geen lamplicht zal meer in u 
schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u gehoord worden, want uw 
kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw toverij (Pharmacia) werden 
alle volken verleid; en in haar werd gevonden het bloed van profeten en heiligen en van 
allen, die geslacht zijn op de aarde. 
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Lukas 12:2-8 Er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het 
zal bekend worden. Daarom, al wat gij in het donker gesproken hebt, zal in het licht 
gehoord worden en wat gij aan het oor gezegd hebt, in de binnenkamer, zal van de 
daken gepredikt worden. Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam 
doden en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. 
Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. 
Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem! Worden niet vijf mussen verkocht voor twee duiten, 
en niet één van die is vergeten voor God. Ja, zelfs de haren van uw hoofd zijn alle 
geteld. Weest niet bevreesd: gij gaat vele mussen te boven. Ik zeg u: Een ieder, die 
Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook de Zoon des mensen belijden voor de 
engelen Gods. 
 
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 - 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! 
 
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 

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/
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbmE5cUlwWGRxT1lQOC1UMF9zOTVvYmFSNWYwQXxBQ3Jtc0ttTkFnTFJwODFUYnUycHFPSHd3a1pYSVZJSUhUR3ZScVJ5eHdEUjRzajBsYWpiVFpjYy1mbFJGTnJ0LVJvN3d4bVUtWTl1cDJKQUxsWWFVeHhMejl6MHVITlZTUy1JUlIyb1oyMnNaT1lHOWhHQXlDRQ&q=https%3A%2F%2Fwww.ontzagwekkendnieuws.nl%2Fch
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/


 4 

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=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/

