
 1 

Wachter 113  

Stormwaarschuwing 
 

In wachter 112, hebben we uitgebreid aandacht gegeven aan de verleiding en de leugens van de 
duivel. Zelfs veel kerken zijn misleid door dezer leugens. Dat is overigens niets nieuws. 
Paulus zegt al duidelijk dat iedereen vervloekt is die een ander evangelie verkondigt. Hij zegt: 
 
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! 
 
2 Timotheüs 3:1-5 - Tekening der dwaalleraars 
Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: want de mensen zullen zelfzuchtig 
zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, 
onheilig, liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 
verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, die met een schijn van 
godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.  
 
Lukas 21:25-28 
En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de 
volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en 
angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. 
En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid. 
Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw 
verlossing genaakt. 
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Handelingen 2:17-21 
En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; 
en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw 
ouderen zullen dromen dromen: ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die 
dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. En Ik zal wonderen geven in de hemel 
boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm. De zon zal veranderen in 
duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt. 
En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. 
 
Bloed en vuur en rookwalm: In de grondtekst verwijst dit naar atoomgeweld.  
 
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:  En er zijn twee bazuinen 
-Bazuin van engelen   -1e bazuin -Israel  
- Bazuin van God  - 2e bazuin -voor de gemeente 
 
Hij komt als een dief in de nacht 
}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. 
 
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 hebben. 
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Hoe zal dit eindigen? - RECHT voor zijn R(J)AAP - 
 

1-  Dit zal eindigen in de opname van de gemeente voor degenen die gered zijn,  
en daarna komt de 7-jarige grote verdrukking voor degenen die dat niet zijn. 

2 -  Dit was, is en zal altijd een door de mens gemaakt bio-wapen zijn  
dat bewust ontwikkeld is voor chemische oorlogsvoering. 

3 -  Dit is de satanische agenda achter een wereldwijde genocide onder de vlag van 
bevolkingscontrole/de reductie van de wereldbevolking. 

4 -  Dit zogenaamde vaccin is niet gemaakt voor wat we kennen als Covid-19,  
maar het virus Covid-19 is gemaakt voor dit zogenaamde vaccin. 

5 -  Dit zogenaamde vaccin veroorzaakt de dood van ontelbare tienduizenden mensen  
en het veroorzaakt blijvend letsel en invaliditeit van nog veel meer mensen.  

6 -  Deze demonische misleiding om de hele wereldbevolking te "vaccineren"  
zal uiteindelijk de hele wereld verbinden met een digitaal systeem. 

7 -  Dit digitale systeem wordt gekoppeld aan een biometrische ID  
met behulp van blockchain-technologie, als verificatie van vaccinatie. 

8 -  Deze verificatie van vaccinatie in combinatie met iemands naleving  
bepaalt hun sociale kredietscore om te kopen en verkopen. 

9 -  Dit sociale kredietscoresysteem bepaalt waartoe u toegang hebt,  
met name wat betreft de levering van goederen en diensten. 

10 - De vraag naar basisgoederen en -diensten zal komen via  
een bewust verstoorde toeleveringsketen, en dat zien we nu al gebeuren. 

11 - Deze verstoorde toeleveringsketen is opzettelijk veroorzaakt  
om de gecontroleerde afbraak van de wereldeconomie te voltooien. 

12 - Deze voltooide gecontroleerde sloop van de wereldeconomie  
zal de vierde industriële revolutie van het WEF teweegbrengen. 

13 - Deze vierde industriële revolutie, ook wel "The Great Reset" genoemd,  
betekent dat niemand iets zal bezitten en gelukkig zal zijn. 

14 - Deze "grote reset" is een "grote waanvoorstelling", die uiteindelijk  
zal plaatsvinden wanneer deze wordt vervuld in de "grote verdrukking". 

15 - Deze Grote Verdrukking zal een tijd zijn van onuitsprekelijke verschrikkingen  
zoals voorspeld in het boek Openbaring hoofdstukken 6-19. 

16 - Deze onuitsprekelijke gruwel omvat de onthoofding van degenen  
die het merkteken, het beeld en de aanbidding van het beest weigeren. 

17 - Dit "nog toekomstige" merkteken van het beest, het beeld van het beest en de 
aanbidding van het beest, zullen degenen die dat doen voor eeuwig verdoemen. 

18 - Dit merkteken, beeld en aanbidding is nu technologisch aanwezig  
en klaar om te worden uitgevoerd via "Agenda 2030". 

19 - Dit doel van Agenda 2030 is om de wereld te transformeren met  
"verminderde ongelijkheid" en "duurzame steden en gemeenschappen". 

20 - Deze dappere nieuwe getransformeerde wereld zal over 7 jaar eindigen,  
op welk moment de wereld de tweede komst van Christus zal zien. 
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"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.  
 
Project Pakistan -Gospel Festival in Augustus 2022 

 
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/
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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 
<-- 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)   
 
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-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/
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