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Wachter 112  

Leiding - verleiding - misleiding 
 
De vader der leugen 
Satan, de slang, is de vader der leugen en de moordenaar van den beginne, die gekomen is om te 
stelen, te slachten en de verdelgen. 
 
Mattheus 24:4-5 - verleiding 
En Jezus antwoordde en zei tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen komen 
onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. 
 
Matthew 24:11 - En vele valse profeten zullen opstaan en zullen zij velen verleiden. 
 
Matthew 24:24 
Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen 
doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. 
 
2 Timotheüs 3:13 
Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger komen;  
zij verleiden en worden verleid. 
 
2 Thessalonicenzen 2:9-12 
Daarentegen is diens (antichrist) komst naar de werking des satans met allerlei krachten, tekenen en 
bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, 
omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden 
worden. En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, opdat allen 
worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in 
de ongerechtigheid. 
 
Openbaring 18:23 
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 
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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1 Koningen 22:1-40 - de leugengeest 
13 - De bode nu, die Micha was gaan roepen, sprak tot hem: Zie, de profeten hebben eenstemmig 
gunstig voor de koning gesproken; laat dan toch úw woord zijn als het woord van ieder hunner, en 
spreek gunstig. 
 
17 - Daarop zei hij: Ik zag geheel Israël op de bergen verstrooid als schapen, die geen herder hebben, 
en de HERE zei: dezen hebben geen heer, een ieder kere in vrede naar zijn huis. 19- (Micha) zei: 
Daarom, hoor het woord des Heren.... En de HERE zei: wie zal Achab verleiden, zodat hij optrekt en 
sneuvelt te Ramot in Gilead? ..... Toen trad er een geest naar voren en zei: ik zal hem verleiden. De 
HERE vroeg hem: waarmede? Hij zei: ik zal heengaan en een leugengeest worden in de mond van al 
zijn profeten. Toen zei Hij: gij moet hem verleiden, en gij zult er ook toe in staat zijn; ga heen en doe 
het. Nu dan, zie, de HERE heeft een leugengeest gegeven in de mond van al deze profeten van u, en 
de HERE heeft ONHEIL OVER U BESLOTEN. Toen trad Sidkia, de zoon van Kenaäna, toe, sloeg Micha 
op de kaak en zei: Hoe zou de Geest des HEREN van mij geweken zijn om tot u te spreken? Maar 
Micha zei: Dat zult gij zien op die dag, waarop gij van kamer tot kamer zult gaan om u te verbergen. 
Toen zei de koning zet hem in de gevangenis, totdat ik behouden thuis kom. Micha zei: Indien gij 
behouden terugkomt, heeft de Here door mij niet gesproken. 
 
Leugens van deze tijd - het 'andere' evangelie 
Woke = een leugen - Je bent pas wakker als je Gods perspectief kent 

Covid = een leugen (kanker explosie 10.000% onder gevaccineerden) 
Duizend jonge atleten sterven tussen maar 21 en juli 22 na vaccinatie.  
Zes Canadeze artsen sterven na hun 4e boostershot 
Begrafenisondernemers maken overuren (ong. 40% meer begrafenissen)  
De media (de leugenfabriek van de duivel) censureert al deze feiten. 

Social-gospel = een humanistische leugen die aan het kruis voorbijgaat. 
Kerken prikcentra maken = een leugen (je doet het voor een ander -liefde?) 
Een klimaatneutraal en Co2 evangelie (liefde voor de natuur?) = een leugen 
Een patriotten-evangelie die deze wereld moet bevrijden = een leugen 
Baas in eigen buik = is een leugen (waar blijft het recht van het ongeboren kind) 
BLM Black Live Matters = een leugen (alle leven is belangrijk vooral eeuwig leven) 
De media = de leugenfabriek (ze noemen kwaad goed en goed kwaad - Jesaja 6) 

Apenpokken gevaar voor volksgezondheid = een leugen 
Professor Shmuel Shapira, expert op het gebied van virologie, en directeur van het 
Israelische instituut voor biologisch onderzoek is door Twitter gecensureerd. Hij 
zei: "De uitbraak van het Appenpokkenvirus is gerelateerd aan het vaccineren van 
mensen met het Covid-19 Mrna vaccin!"  Dus werdt hem het zwijgen opgeleg. 

 
Alle kerken /religies op een hoop = een leugen (de Paus promoot oecumene wereldreligie) 
Antivlees = een leugen. De Paus zegt: "Vlees eten is een zelfdestructieve trend." 
 

  
 

https://healthimpactnews.com/2022/10000-increase-in-cancers-following-covid-19-vaccines-as-doctors-and-scientists-worldwide-sound-the-alarm/
https://stichtingvaccinvrij.nl/1-000-atleten-storten-in-elkaar-en-sterven-door-hartproblemen-of-bloedstolsels-maart-2021-tot-juni-2022/
https://healthimpactnews.com/2022/6-canadian-medical-doctors-died-within-2-weeks-after-4th-covid-booster-shots-for-employees-started-at-one-hospital/
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1Tim 4:3-5 = ‘Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het 
geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij van 
leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, het huwelijk verbieden en het (eten 
van vlees verwerpen) genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te 
worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. Want alles wat 
God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard 
wordt: want het wordt geheiligd door het woord Gods en door gebed. 
 
John 18:36 
Jezus zei: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld geweest 
was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; 
nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier. 
 
Galaten 1:6-10 
Het verbaast mij, dat gij u zo schielijk van degene, die u door de genade van Christus geroepen heeft, 
laat afbrengen tot een ander evangelie, en dat is geen evangelie.  
Er zijn echter sommigen, die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen 
verdraaien. Maar ook al zouden wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigen, 
afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt! Gelijk wij vroeger reeds gezegd 
hebben, zeg ik thans nog eens: indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij 
ontvangen hebt, die zij vervloekt! 
 
Wat is het Evangelie? 
1 Thessalonicenzen 4:14 
Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, 
door Jezus wederbrengen met Hem. -Wij zijn dood door zonde, maar gered door genade.  
-Bij de opname komt Jezus voor ons -Bij Zijn terugkeer komt Jezus met ons en tienduizenden  
 
1 Thessalonicenzen 4:16 
want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en  
bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij,  
die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; 
 
Er zijn twee soorten bazuinen:  
-Bazuin van engelen - Bazuin van God 
1e bazuin -Israel - 2e bazuin -voor de gemeente 
 
1 Thessalonicenzen 5:1 “Maar ..., 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, die voor ons 
gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven. 
Vermaant daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. 
 
Sommige leiders slapen en spreken nooit over deze dingen. 
Zelfs bekende leiders van megakerken herkennen en/of erkennen de tekenen van de tijd niet. 
Maar als wachter ben ik verantwoordelijk om of te waarschuwen en dat doe ik ook. 
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Lukas 12:54-59 - tegen de religieuze leiders 
Wanneer gij een wolk ziet opkomen in het westen, zegt gij dadelijk: Er komt regen, en het gebeurt. 
En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zegt gij: Er zal hitte komen, en het gebeurt. Huichelaars, 
het aanzien van aarde en hemel weet gij te onderkennen, waarom onderkent gij deze tijd niet? 
En waarom ook oordeelt gij niet uit uzelf wat recht is? Want, als gij met uw tegenpartij naar de 
overheid gaat, geef u dan onderweg moeite om van hem af te komen; anders zal hij u voor de 
rechter sleuren en de rechter zal u de gerechtsdienaar overgeven en de gerechtsdienaar zal u in de 
gevangenis werpen. Ik zeg u, gij zult daar voorzeker niet uitkomen, vóórdat gij ook de laatste duit 
betaald hebt. 

 
"Het is veel gemakkelijker om mensen te misleiden,   
dan hen te overtuigen dat ze misleid zijn".  
 
Mark Twain 

 
Schreeuw het van de daken als wachters 
Of ben je bang om de gunst van mensen te verliezen? 
Ik wil als wachter geen bloed aan mijn handen 
 
En verder.... 
Mattheus 24:6 - oorlogen 
Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen (oorlogsdreiging). Ziet toe, weest 
niet verontrust; want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. 
 
Mattheus 24:7 - hongersnood en aardbevingen 
Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier, dan daar, 
hongersnoden en aardbevingen zijn. 
 
Mattheus 24:9 -vervolging 
Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zij zullen u doden, en gij zult door alle volken gehaat 
worden om mijns naams wil.  

 
Jaap Dieleman - augustus 2022 
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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: www.ontzagwekkendnieuws.nl. Als u zich daar inschrijft voor onze nieuwsbrief dan krijgt u 
elke week een mailtje met een link naar de nieuwste wachter met het tekstbestand van de boodschap 
en info over ons zendingswerk.  
 
UITSTEL FESTIVAL VANWEGE ENORME OVERSTROMING 
Beste vrienden, het Gospelfestival  van 26 augustus zal 
opschuiven naar september, vanwege een enorme 
overstroming in Pakistan. Honderdduizenden mensen zijn 
dakloos geworden en zijn letterlijk alles kwijt. Het is nu 
zaak deze mensen te helpen, om deze ramp te overleven. 
Het is beter het festival op te schuiven zodat de moesson 
voorbij is en we geen regen meer verwachten. 
 
NOODHULP VOOR DE OVERSTROMING-SLACHTOFFERS 
Om te helpen hebben we gelijk €25.000 gestuurd om de slachtoffers een overlevingspakket te 
kunnen geven. Omdat de nood zo enorm is en we juist deze mensen hadden willen bereiken hebben 
we besloten dit bedrag nogmaals te sturen. De Bijbel is duidelijk dat we Gods liefde handen en 
voeten moeten geven. Jacobus zegt: 
 
 
Stel, dat een broeder of zuster gebrek heeft aan kleding en aan dagelijks voedsel, en iemand uwer 
zegt tot hen: Gaat heen in vrede, houdt u warm en eet goed, zonder hen echter van het nodige voor 
het lichaam te voorzien, wat baat dit? Zo is het ook met het geloof: indien het niet met werken 
gepaard gaat, is het, op zichzelf genomen, dood. - Jacobus 2:15-17 
 

 
 

http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
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Kortom, we doen wat we kunnen doen en willen opnieuw een beroep op u doen om mee te doen, 
naar vermogen. Voel u niet verplicht maar als u iets kunt doen, dan zijn wij zeer dankbaar.  
U kunt doneren door hier te klikken.  Dan komt u bij de donatie module van het Gospel Festival, 
maar we zullen dat geld doorsluizen naar de noodhulp. Bij voorbaat dank! 
 

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 
<-- dit 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)   

€  50.000 Project Noodhulp overstroming-slachtoffers (gestart 15 augustus 2022).  
 
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://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/

