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Wachter 107 

 
 
GODS WOORD 
 
 
Woord 1154x in de NBG 
Woord   786x in de SV 
 
Jozua 1:8 - Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag 
en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin 
geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij 
voorspoedig zijn. 
 
Spreken - in de mond   -lichaam 
Denken - overdenken, mediteren -ziel 
Doen  - actie, daadkracht  -geest 
Succes - Woord wordt vlees - 
 
Psalm 107:20 - Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de groeve 
ontkomen. 
 
Psalm 119:105 - Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. 
Psalm 119:130 - Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de 
onverstandigen inzicht. 
 
1 Peter 1:22 - Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd 
hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, 
als wedergeboren niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het 
levende en blijvende woord van God. Want: Alle vlees is als gras en al zijn 
heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, maar 
het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als 
evangelie verkondigd is. 
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Gods Woord is: 
Een lamp voor mijn voet 
Een licht op mijn pad 
Een anker 
Een medicijn voor je gebeente 
Het zaad van de vrouw - de zoon van God 
Het zwaard (van de geest) 
Een paslood  
Een levensgids 
Het brood des levens 
Een hamer die de steenrots verbrijzeld 
Eeuwig en onveranderlijk (meter is meter en kilo is kilo) 
De Rots waarop wij bouwen 
Gods Testament voor ons (de erfgenamen) 
Gods liefdesbrief  
 
Jezus is het vleesgeworden woord van God 
Maria zei: Mij geschiedde naar uw WOORD 
 
Zijn Woord is als regen dat de aarde doordrenkt. Het zal nooit ledig wederkeren. 
 
Psalm 103:20 -  Looft de Here gij zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord 
volvoert, luisterend naar de klank van zijn woord. 
 
Psalm 107:19-20 - Toen riepen zij tot de HERE in hun benauwdheid, en Hij verloste 
hen uit hun angsten; Hij zond zijn woord, Hij genas hen en deed hen aan de 
groeve ontkomen. 
 
Ze hebben hem (de duivel) overwonnen door het bloed van het Lam en het Woord 
van hun getuigenis. 
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SPECIALE MEDEDELINGEN 
 
YouTube blokkade is weer opgeheven 
We zullen de Wachter-filmpjes ook weer plaatsen op ons YouTube-
kanaal. We zijn ons bewust dat elke boodschap die in strijd is met 
de geest van deze wereld, zomaar geblokkeerd kan worden. 
Daarom wil ik u vragen om mij te helpen door zoveel mogelijk 
mensen erop te wijzen dat al onze filmpjes te zien zijn op onze site 
www.ontzagwekkendnieuws.nl. Als u zich daar inschrijft voor onze 
nieuwsbrief (zie het voorbeeld hier rechts) dan krijgt u elke week 
een mailtje met een directe link naar de nieuwste wachter met het 
tekstbestand van de boodschap en info over ons zendingswerk.  
 
Project Pakistan -Gospel Festival in Augustus 2022 
Tijdens het Gospel-festival in juni zijn er zeker 80.000 mensen tot Jezus gekomen. We gaan 
in augustus opnieuw zo'n festival houden, waar € 50.000 voor nodig is. Ook nu willen we 
onze donateurs stimuleren om ons te steunen door hen een boek te geven voor een donatie 
vanaf €100,-. Deze keer het boek "70 profetieën over Israel", een zeer indringend boek over 
de actuele vervulling van eeuwenoude profetieën in deze tijd. U een opbouwend boek en wij 
de middelen om weer 100.000 mensen te bereiken met het goede nieuws.  
 
Dertigduizend bijbels  
Al deze nieuwe gelovigen hebben Gods Woord nodig. Wij hebben daarom 30.000 bijbels 
gekocht voor slechts € 1,35 per stuk. Kosten: €40.500,-  In werkelijkheid zouden we nog wel 
3x zoveel bijbels willen kopen, omdat we in augustus 2022 opnieuw zo'n mega campagne 
gaan doen. Maar we willen eerst deze rekening betalen. Wilt u ons daarbij helpen door 10, 
100 of 1000 bijbels te sponsoren? Ook voor dit project geldt dat elke gift vanaf €100,- van 
ons een boek krijgt. Klik hier om voor dit project te doneren en vermeld dan ook gelijk uw 
adres gegevens zodat we weten dat u het boek wilt ontvangen. Dank u! 
 
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!  
Ons budget voor de komende tijd ziet er als volgt uit: 
€  35.000 Project India - Massa campagne en leidersconferentie (oktober) 
€  40.500 Project Bijbels (nu en wellicht later nog meer) 
€  50.000 Project Pakistan Gospel Festival zoals je hier kunt zien (augustus) 
€  40.000 Project Gospel Truck (per maand) 
 
Voor ons zendingswerk zowel in Nederland als in het buitenland, zijn wij geheel afhankelijk 
van giften en donaties. Klik hier om ons werk te steunen. Hartelijk dank! 
Zie hier de laatste nieuwsbrief https://www.heilbode.nl/go/nieuws/laatste-nieuwsbrief/   
 

http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospel-festivals-pakistan/
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://youtu.be/1o31syGD4Ew
https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://www.heilbode.nl/go/nieuws/laatste-nieuwsbrief/
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/

