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Wachter 109

Verwachting 
 
In verwachting zijn 
Zonder intimiteit   geen gemeenschap 
Zonder gemeenschap  geen conceptie 
Zonder conceptie   geen zwangerschap 
Zonder zwangerschap geen verwachting 
Zonder verwachting   geen nieuw leven 
 
Jesaja 40:30-31 - verwachting geeft nieuwe kracht 
Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de HERE 
verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar 
worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 
 
Psalm 37:9-11 - verwachting van Gods erfenis 
Want boosdoeners worden uitgeroeid, maar wie de HERE verwachten, zij zullen het land 
beërven. Immers nog een wijle, en de goddeloze is niet meer; als gij let op zijn plaats, dan is 
hij niet meer; maar de ootmoedigen beërven het land en verlustigen zich in grote vrede. 
 
Klaagliederen 3:22-25 - verwachting van Gods goedheid 
Het zijn de gunstbewijzen des HEREN, dat wij niet omgekomen zijn, want zijn 
barmhartigheden houden niet op, elke morgen zijn zij nieuw, groot is uw trouw! 
Mijn ziel zegt: Mijn deel is de HERE, daarom zal ik op Hem hopen. 
Goed is de HERE voor wie Hem verwachten, voor de ziel die Hem zoekt; 
goed is het, in stilheid te wachten op het heil des HEREN; 
 
Psalm 23:6 
Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; 
ik zal in het huis des HEREN verblijven tot in lengte van dagen. 



 2 

Job 11:20 
Maar de ogen der goddelozen zullen versmachten, elke toevlucht is hun afgesneden, 
wat zij te verwachten hebben, is het uitblazen van de adem. 
 
Psalm 25:3 
Ja, allen die U verwachten, worden niet beschaamd, beschaamd worden wie trouweloos 
handelen zonder oorzaak. 
 
Jeremia 29:11 
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van 
vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven.  
 
Daniel 12:11-12 - volharding in je verwachting 
En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die 
verwoesting brengt, zijn het 1290 dagen; welzalig hij die blijft verwachten en 1335 dagen 
bereikt. 
 
Sefanja 3:8 
Daarom, wacht op Mij, luidt het woord des HEREN, ten dage dat Ik zal opstaan tot de buit; 
want mijn vonnis is, volken te vergaderen, koninkrijken te verzamelen, over hen mijn 
gramschap uit te gieten, heel mijn brandende toorn, want door het vuur van mijn naijver zal 
de ganse aarde verteerd worden. 
 
Hand.24: 15-16 - verwachting van de opstanding 
..Terwijl ik van God hoop, gelijk ook dezen zelf het verwachten, dat er een opstanding van 
rechtvaardigen en onrechtvaardigen zal zijn. En hierin oefen ik mijzelf, altijd een on-ergerlijk 
geweten te hebben voor God en de mensen. 
 
Filippenzen 3:20-21 - verwachting van transformatie 
Want wíj zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als 
verlosser verwachten, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn 
verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich 
kan onderwerpen. 
 
1 Thessalonicenzen 1:9-10 - uit de hemelen Zijn Zoon verwachten 
Want zelf verhalen zij van ons, hoe wij bij u ontvangen zijn en hoe gij u van de afgoden tot 
God bekeerd hebt, om de levende en waarachtige God te dienen, en uit de hemelen zijn 
Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, die ons verlost van de 
komende toorn. 
 
Lukas 21:25-28 - Je verwachting is verweven met het al dan niet kennen van Jezus 
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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Jeremia 6:14 
Zij trachten de breuk van mijn volk op het lichtst te genezen door te zeggen: Vrede, vrede, 
terwijl er geen vrede is. 
 
Jeremia 8:11 
Zij trachten de breuk van de dochter mijns volks op het lichtst te genezen door te zeggen: 
Vrede, vrede, terwijl er geen vrede is. 
 
1 Thessalonicenzen 5:2-11 - Zij of wij 
Immers, 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, 
 
Openbaring 6:13-17 - de verwachting van de goddelozen 
En de sterren des hemels vielen op de aarde, gelijk een vijgenboom zijn wintervijgen laat 
vallen, wanneer hij door een harde wind geschud wordt. En de hemel week terug als een 
boekrol, die wordt opgerold, en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de 
koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen 
en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen; en zij zeiden tot 
de bergen en tot de rotsen: Valt op ons en verbergt ons voor het aangezicht van Hem, die 
gezeten is op de troon, en voor de toorn van het Lam; want de grote dag van hun toorn is 
gekomen en wie kan bestaan? 
 
Johannes 14:12 
Uw hart worde niet ontroerd; gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders 
zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want Ik ga heen om u plaats te 
bereiden; en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot 
Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.  
 
Jesaja 40:30-31 - geloofsverwachting geeft je vleugels 
Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de HERE 
verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar 
worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. 
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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 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 
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 

http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospel-festivals-pakistan/
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
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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) 
€  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/

