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          Wachter 111

16 redenen waarom Jezus in de wereld kwam 

Ik heb een uitgebreide versie met meer dan 50 redenen waarom Jezus naar de aarde kwam, 
maar in deze verkorte versie bespreek ik de 16 belangrijkste en meest fantastische redenen 
waarom Hij naar de aarde kwam. Laat je inspireren!  

1. Jezus Christus kwam om zondaren te redden  
1 Tim. 1:15: Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de 
wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem. 
 
2. Jezus Christus kwam om zondaren tot bekering te roepen  
Markus 2:17 Ik ben niet gekomen rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.  
 
3. Jezus Christus kwam om het verlorene te zoeken en te redden  
Lukas 19:10 De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden.  
 
4. Jezus kwam om te dienen en Zichzelf als losprijs te geven  
Mattheus 20:28: Gelijk de Zoon des mensen niet gekomen is om Zich te laten dienen, maar 
om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. 
 
5. Jezus Christus is gekomen om Koning te zijn en van de waarheid te getuigen  
John 18:37: Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de 
waarheid zou getuigen; een ieder, die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem.  
 
6. Jezus Christus kwam om de wil van de Vader te doen  
John 6:38: Want Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil 
van Hem, die Mij gezonden heeft.  
 
7. Jezus Christus kwam om een licht voor de wereld te zijn  
John 12:46  Ik ben als een licht in de wereld gekomen, opdat een ieder, die in Mij gelooft, 
niet in de duisternis blijven 
 
8. Jezus Christus kwam om ons leven en overvloed te geven  
John 10:10: De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen; Ik ben 
gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed. 
9. Jezus Christus kwam om de wereld te oordelen  
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John 9:39: En Jezus zei: Tot een oordeel ben Ik in deze wereld gekomen, opdat wie niet 
zien, zien mogen, en wie zien, blind worden. 
 
10. Jezus kwam om het goede nieuws te brengen over het Koninkrijk van God 
Mark 1:38: En Hij zei tot hen: Laten wij elders heengaan, naar de naburige plaatsen, opdat Ik 
ook daar prediken; want daartoe ben Ik uitgegaan.  
 
11. Jezus Christus kwam om aan het kruis te sterven  
John 12:27: Nu is mijn ziel ontroerd, en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit deze ure! 
Maar hiertoe ben Ik in deze ure gekomen.  
 
12. Jezus Christus kwam om de wet te vervullen  
Mattheus 5:17: Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.  
 
13. Jezus Christus kwam om scheiding, het zwaard, te brengen  
Mattheus 10:34-35: Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want Ik 
ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader en tussen een 
dochter en haar moeder en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder,’… 
 
14. Jezus Christus kwam omdat de Vader Hem heeft gezonden  
Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. - John 20:21 
A. De Vader zond Jezus als een verzoening voor onze zonden. - 1 Johannes. 4:10  
B. De Vader zond Jezus als de Redder van de wereld.  - Johannes 3:16-18  
C. De Vader zond Jezus om ons van onze ongerechtigheden af te brengen. - Hand. 3:26 
D. De Vader zond Zijn Zoon om ons te verlossen van de vloek van de wet. - Galaten 4:4-5 
E. De Vader zond Zijn Zoon om ons een nieuw hart te geven. - Romeinen 8:3-4 
 
15. Jezus Christus kwam om ons de liefde van God te tonen  
I Joh. 4:10:  Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft 
gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft tot een verzoening voor onze zonden.  

16. Jezus Christus kwam om de werken van de duivel te vernietigen 
1 Joh 3:8: Wie de zonde doet is uit de duivel, want de duivel zondigt van den beginne. 
Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat Hij de werken des duivels verbreken zou.  

Samenvatting waarom Jezus in de wereld kwam  
  1. Jezus kwam om zondaren te redden  
  2. Jezus kwam om zondaars tot bekering te roepen 
  3. Jezus kwam om de verlorenen te zoeken en te behouden 
  4. Jezus kwam om Zijn leven als losprijs te geven voor ons 
  5. Jezus kwam om de waarheid te openbaren (Hij is de waarheid) 
  6. Jezus kwam om de wil van Zijn Vader te doen 
  7. Jezus kwam om licht in de duisternis te brengen 
  8. Jezus kwam om ons te geven leven en overvloed 
  9. Jezus kwam om de wereld te oordelen  
10. Jezus kwam om het Goede Nieuws te proclameren  
11. Jezus kwam om voor ons aan het kruis te sterven 
12. Jezus kwam om de wet te vervullen 
13. Jezus kwam om verdeeldheid en het zwaard te brengen  
14. Jezus kwam om dat de Vader Hem had gezonden 
15. Jezus kwam om Gods liefde te demonstreren 
16. Jezus kwam om de werken van de duivel te vernietigen  

Jaap Dieleman 
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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 ze al onze filmpjes kunnen zien 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 

 
 

Opnieuw een Mega Gospel Outreach 

Beste vrienden, het Gospelfestival  van 17 juni is Sheikhupura heeft een enorme respons 

teweeg gebracht. Er zijn meer dan 80.000 beslissingen voor Jezus geteld. Nu gaan we weer 

opnieuw zo'n festival organiseren in de stad Gujranwala. Een grote stad met ruim 2,5 miljoen 

inwoners. De meeste kennen Jezus niet. Een gouden kans om een grote oogst binnen te halen. 

Dit Gospelfestival wordt ook weer in heel Azië uitgezonden via de kabel, en de twee kanalen 

van br. Anwar: Isaak-TV en Eternal-Life-TV. Maar ook via Facebook, YouTube and Apple-

TV USA, Ruko-TV USA, Amazon-Fire TV en nog veel andere IP-TV netwerken, met een 

totaal bereik van zeker 100 miljoen potentiële kijkers.  

 

Bid mee en steun ons werk 

Ik wil u vragen mee te bidden dat alles soepel verloopt en we de gunst krijgen van de lokale 

autoriteiten. Omdat de meeste Pakistani geen auto hebben, worden duizenden bussen ingezet 

om de mensen naar het festival te brengen en weer naar huis. Heel veel gemeenten werken 

mee om busladingen vol mensen te brengen uit hun dorpen en wijken. Dat kost uiteraard veel 

geld. De kosten voor het festival en de bijbels is samen zo'n €100.000, maar dat zijn deze 

kostbare mensen zeker waard.  

 

http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
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Het is een voorrecht om met br. Anwar de krachten te bundelen voor deze grote oogst.  

We zoeken daarom gebedspartners en sponsors om deze droom tot werkelijkheid te maken. 

We verwachten dat God zal voorzien, maar we weten ook dat Hij daarvoor mensen gebruikt. 

Ben u daar een van? 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. Vermeld dan a.u.b. bij uw donatie uw adresgegeven zodat wij u het 

boek kunnen sturen.  U kunt doneren door hier te klikken.  Bij voorbaat hartelijk dank! 

 

Dertigduizend bijbels voor Pakistan & 50.000 voor India 

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, voor de nieuwe campagne in augustus. Maar we willen eerst 

deze rekening betalen. Wilt u ons daarbij helpen door 10, 100 of 1000 bijbels te sponsoren?  

 

Ook in India is er een enorme behoefte aan Gods Woord. En daarom hebben we een opdracht 

uitstaan voor 50.000 bijbels in de Tamil-taal. Dat kost ons €60.000 maar omdat ze het brood 

des levens nodig hebben, kunnen we geen nee zeggen. We hebben echt grote financiële 

wonderen nodig om al deze kosten te dragen. En we zien op naar onze Hemelse Vader en 

vragen Hem de hemelsluizen te openen om dit mogelijk te maken. Als u wilt helpen, heel erg 

graag. Want alle beetjes helpen. Voor beide Bijbel-projecten 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! 

 

Een grote oogst in India en weer nieuwe Gospeltrucks 

In India zien we met onze 20 Gospel-trucks maandelijks een oogst van zeker 100.000 zielen. 

Naar verwachting zullen de volgende 10 trucks begin augustus ook gaan rijden. En nog meer 

bijzonder nieuws. Want er is al een opdracht gegeven om nogmaals 10 trucks te bouwen. Als 

die klaar zijn, naar verwachting voor het eind van het jaar, hebben we 40 trucks op die weg 

die naar verwachting ruim 200.000 zielen per maand zullen oogsten. De lopende kosten voor 

een truck is € 2000,- per maand en met 40 trucks is dat € 80.000,- We bidden dat onze God 

blijft voorzien zodat we een miljoenen oogst kunnen binnenhalen. Bidt u mee? En wilt u ook 

bijdrage dan heel graag uiteraard 

 

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) 

€  100.500 Project Bijbels voor Pakistan en India (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 en straks het dubbele) 

 

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/  

https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospel-festivals-pakistan-2/
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/

