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Wachter 110

 
Tegenstroom 
 
Waaraan weet je of iemand leeft? 
Levende vis zwemt tegen de stroom in en dode vis drijft met de stroom mee.  
Alleen als we tegen de stroom inzwemmen, komen we bij de bron. 
 
We weten hoe waar dit is, als we naar de zalmen 
kijken. Ze keren terug naar hun geboorte grond en 
moeten daarbij een enorme topprestatie leveren 
door tegen watervallen op te zwemmen. En als ze 
hun eieren daar hebben gelegd, dan sterven ze 
daar. De jonge zalmen zwemmen weer naar de zee, 
om later, net als hun voorgeslacht terug te keren 
naar hun geboortegrond.  
 
God wil dat wij terugkeren naar onze geboortegrond en daarvoor moeten wij tegen de 
stroom ingaan, maar deze zware weg is meer dan de moeite waard want dan komen wij bij 
de bron van ons bestaan: Jezus Christus! 
 

Exodus 23:1-3 
Gij zult geen vals gerucht verbreiden; gij moogt 
de schuldige niet helpen als misdadig getuige. 
Gij zult de meerderheid in het kwade niet 
volgen, noch in een rechtsgeding getuigenis 
afleggen met de meerderheid mee, om het 
recht te buigen. Ook zult gij een onaanzienlijke 
niet voortrekken in zijn rechtsgeding. 
Jesaja 5:8-24 - Het zesvoudig wee 
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1. Wee hun die huis aan huis voegen, akker aan akker trekken, totdat er geen plaats meer 
is, en gij alleen de gezeten lieden zijt in het land. De HERE der heerscharen sprak tot mij: 
Voorwaar, vele huizen zullen verwoest worden, grote en schone zonder bewoner zijn; want 
tien juk wijngaard zullen slechts één bath opleveren en een homer zaaikoren zal slechts een 
efa opleveren. 
2. Wee hun die reeds des morgens vroeg bedwelmende drank zoeken; die laat in de nacht 
opblijven, terwijl de wijn hen verhit. Dan bestaat hun feest in citer en harp, tamboerijn, fluit 
en wijn, maar op het doen des HEREN letten zij niet en het werk zijner handen zien zij niet. 
Daarom gaat mijn volk in ballingschap wegens gemis aan begrip, zijn edelen worden 
hongerlijders, en zijn menigte versmacht van dorst. Daarom doet het dodenrijk zijn keel wijd 
open en spert het zijn muil op, mateloos, zodat daarin verzinkt de luister van dit volk, zijn 
menigte, zijn gedruis en al wat daarin dartel is. Dan wordt de mens verlaagd en de man 
wordt vernederd, ook worden de ogen der hoogmoedigen vernederd. Maar de HERE der 
heerscharen wordt verhoogd door recht en de heilige God wordt geheiligd door 
gerechtigheid. Dan zullen de schapen grazen als op hun eigen weide, en vreemdelingen 
zullen in de puinhopen der weldoorvoeden zoeken wat van hun gading is. 
3. Wee hun die de ongerechtigheid tot zich trekken met koorden van valsheid en de zonde 
als met een wagentouw; die zeggen: Hij haaste Zich, Hij volvoere snel zijn werk, opdat wij het 
zien; het raadsbesluit van de Heilige Israëls nadere en kome, opdat wij het leren kennen. 
4. Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als 
licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. 
5. Wee hun die in eigen oog wijs zijn en in eigen oordeel verstandig. 
6. Wee hun die helden zijn in het drinken van wijn en dapperen in het mengen van 
bedwelmende drank; die voor een geschenk de schuldige vrijspreken en de rechtvaardige 
zijn gerechtigheid ontnemen. 
Daarom zal, zoals een vuurtong stoppelen verteert en brandend stro ineenzinkt, hun wortel 
als molm worden en hun bloesem als stof opstuiven, omdat zij de wet van de HERE der 
heerscharen verworpen en het woord van de Heilige Israëls hebben versmaad. 
7. Toen zei ik: Wee mij, ik ga ten onder, want ik ben een man, onrein van lippen, en woon 
te midden van een volk, dat onrein van lippen is, - en mijn ogen hebben de Koning, de 
HERE der heerscharen, gezien. Maar één der serafs vloog naar mij toe met een gloeiende 
kool, die hij met een tang van het altaar genomen had; hij raakte mijn mond daarmede aan 
en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeraakt; nu is uw ongerechtigheid geweken en uw 
zonde verzoend. Daarop hoorde ik de stem des Heren, die zei: Wie zal Ik zenden en wie zal 
voor Ons gaan? En ik zei: Hier ben ik, zend mij. 
 
Ezechiel 9:9 
En Hij zei tot mij: De ongerechtigheid van het huis Israëls en van Juda is uitermate groot, 
zodat het land van bloedschuld vol is, en de stad vol van rechtsverkrachting, want zij denken: 
de HERE heeft het land verlaten, en: de HERE ziet het niet. 
 
Jesaja 5:7 - bloedbestuur en rechtsverkrachting 
Welnu, de wijngaard van de HERE der heerscharen is het huis Israëls, en de mannen van Juda 
zijn de planten waarin Hij vreugde heeft; Hij verwachtte goed bestuur, maar zie, het was 
bloedbestuur; rechtsbetrachting, maar zie, het was rechtsverkrachting. 
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Amos 5:7-13 
O, zij die het recht in alsem verkeren, en de gerechtigheid ter aarde neerwerpen!  
Hij, die Pleiaden en Orion heeft gemaakt;  
Hij, die donkerheid verkeert in ochtend, en  
Hij die de dag tot nacht verduistert;  
Hij, die het water der zee heeft uitgegoten over de ganse aarde, - HERE is zijn naam!  
Hij, die verwoesting doet opflitsen over de sterkte, zodat verwoesting over de vesting komt.  
 
Zij haten in de poort wie opkomt voor het recht, 
en verafschuwen wie spreekt in oprechtheid. 
Daarom, omdat gij de geringe vertrapt en hem 
geschenken in koren afperst, - ook al hebt gij 
huizen van gehouwen steen gebouwd, gij zult er 
niet in wonen; ook al hebt gij kostelijke 
wijngaarden geplant, gij zult er de wijn niet van 
drinken.  Want Ik weet, dat uw overtredingen vele 
zijn, en uw zonden talrijk, - gij die de rechtvaardige benauwt, die losgeld aanneemt, en die 
de armen in de poort terzijde dringt. Daarom zwijgt de verstandige in die tijd, want het is 
een boze tijd. 
 
Efeze 6:10-20 
Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods 
aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te 
worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. Neemt 
daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw 
taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. Stelt u dan op, uw lendenen omgord met 
de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, de voeten geschoeid met de 
bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; neemt bij dit alles het schild des geloofs 
ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; en neemt de 
helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. En bidt daarbij 
met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met 
alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn 
mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie 
bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig 
kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.  
 
Openbaring 11:17-18 
Wij danken U, Here God, Almachtige, die is en die was, dat Gij uw grote macht hebt 
opgenomen en het koningschap hebt aanvaard; en de volkeren waren toornig geworden, 
maar uw toorn is gekomen en de tijd voor de doden om geoordeeld te worden en om het 
loon te geven aan uw knechten, profeten, en aan de heiligen en aan hen, die uw naam 
vrezen, aan de kleinen en de groten en om te verderven wie de aarde verderven. 
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Leer om alleen te staan 
Mozes - Tegenover Farao en zijn legermacht 
Gideon - Hij hakte in zijn eentje de totempaal om 
Elia - 400 Baal priesters en 400 priesters van de Asjera's 
Micha - 400 profeten die Achab naar de mond praatte 
Daniel - 3 vrienden in de vurige oven 
Gij geheel anders - niet buigen, maar staan voor recht en gerechtigheid 
Luther - Ik sta hier, ik kan niet anders 
King - Martin Luther King - I have a dream 

 
Jeremia 1:9-10  
Toen strekte de HERE zijn hand uit en roerde mijn 
mond aan en zei tot mij: Zie, Ik leg mijn woorden in 
uw mond; merk op, Ik stel u heden over de volken 
en de koninkrijken om uit te rukken en af te breken, 
om te verdelgen en te verwoesten, om te bouwen 
en te planten. 
 

Jeremia 2:17-19 
Gij dan, gord uw lendenen, maak u op en spreek tot hen al wat Ik u gebieden zal; verschrik 
niet voor hen, opdat Ik u niet voor hen doe verschrikken. En Ik, zie Ik zelf stel u heden tot een 
versterkte stad, een ijzeren zuil en een koperen muur  
tegen het gehele land,  
tegen de koningen van Juda,  
tegen zijn vorsten,  
tegen zijn priesters en  
tegen het volk des lands;  
al zullen zij tegen u strijden, zij zullen u niet overmogen,  
want Ik ben met u, luidt het woord des HEREN, om u te bevrijden. 
 
Romeinen 8:31-39 
Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen?  
Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?  
Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, 
ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen?  
God is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen?  
Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die 
ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?  
Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard?  
 
Gelijk geschreven staat:  
Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. 
Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik 
ben verzekerd, dat: noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch 
toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen 
scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 
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Openbaring 3:7-11 - Filadelfia: 
Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal 
sluiten, en Hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken: zie, Ik heb een geopende deur 
voor uw aangezicht gegeven, die niemand kan sluiten; want gij hebt kleine kracht, maar gij 
hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Zie, Ik geef sommigen uit de 
synagoge des satans, van hen, die zeggen, dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen; zie, 
Ik zal maken, dat zij zullen komen en zich neerwerpen voor uw voeten, en erkennen, dat Ik u 
heb liefgehad. Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u 
bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken 
hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw 
kroon neme. 
 
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 voor Pakistan 
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! 
 
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 

http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospel-festivals-pakistan/
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
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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 
 
Vijftigduizend bijbels voor India 
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. 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 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/
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/

