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Wachter 119 

 
Het Einde 
 
BIJBELSE TERMEN 
Einde alle dingen, Einde der tijden, De tijd van het einde 
Het laatste der dagen, De laatste dag, De laatste ure 
 
Genesis 6:13 - VERNIETIGING DOOR SCHULD 
Toen zei God tot Noach: Het einde van al wat leeft is door Mij besloten, want door hun 
schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie, Ik ga hen met de aarde verdelgen. 
 
Sefanja 1:18 - EEN VERSCHRIKKELIJK EINDE 
Noch hun zilver, noch hun goud zal hen kunnen redden op de dag van de verbolgenheid des 
HEREN. Door het vuur van zijn naijver zal de ganse aarde verteerd worden, want vernietiging, 
ja, een verschrikkelijk einde zal Hij alle inwoners der aarde bereiden. 
 
Jesaja 24:3-6 - EEN VLOEK VERSLIND DE AARDE 
De aarde wordt volkomen ontledigd en geheel leeggeroofd, want de HERE heeft dit woord 
gesproken. De aarde treurt, verwelkt; de wereld kwijnt weg, verwelkt; de hoogsten van het 
volk des lands kwijnen weg. Want de aarde is ontwijd door haar bewoners, omdat zij de 
wetten hebben overtreden, de inzetting ontdoken, het eeuwig verbond verbroken. Daarom 
verslindt een vloek de aarde en moeten haar bewoners boeten; daarom worden de 
bewoners der aarde door een gloed verteerd en blijven er weinig stervelingen over. 
 
Romeinen 8:22-23 - ZUCHTEN IN BARENSNOOD 
Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood 
is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, 
zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. 
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Jesaja 2:2 - Micha 4:1 = identiek 
En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN 
vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle 
volkeren zullen derwaarts heen stromen. 
 
Daniel 2:44 
Maar in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in 
eeuwigheid niet zal te gronde gaan, en waarvan de heerschappij op geen ander volk meer zal 
overgaan: het zal al die koninkrijken verbrijzelen en daaraan een einde maken, maar zelf zal 
het bestaan in eeuwigheid, 
 
Daniel 7:25-27 (antichrist) 
Hij zal woorden spreken tegen de Allerhoogste, en de heiligen des Allerhoogsten te gronde 
richten; hij zal er op uit zijn tijden en wet te veranderen, en zij zullen in zijn macht gegeven 
worden voor een tijd en tijden en een halve tijd; dan zal de vierschaar zich nederzetten, en 
men zal hem de heerschappij ontnemen en hem verdelgen en vernietigen tot het einde.  
En het koningschap, de macht en de grootheid der koninkrijken onder de ganse hemel zal 
gegeven worden aan het volk van de heiligen des Allerhoogsten: zijn koningschap is een 
eeuwig koningschap (zonder einde), en alle machten zullen het dienen en gehoorzamen. 
 
Daniel 8:17, 19 
En hij kwam tot waar ik stond, en toen hij kwam, schrok ik en wierp mij op mijn aangezicht, 
maar hij zei tot mij: Versta, mensenkind, dat het gezicht doelt op de tijd van het einde. 
Zie, ik maak u bekend wat geschieden zal in het laatst van de gramschap; want het doelt op 
het tijdstip van het einde. 
 
Daniel 9:26-27 
En na de tweeënzestig weken zal een gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem 
is; en het volk van een vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom te gronde richten, 
maar zijn einde zal zijn in de overstroming; en tot het einde toe zal er strijd zijn: 
verwoestingen, waartoe vast besloten is.  En hij zal het verbond voor velen zwaar maken, een 
week lang; in de helft van de week zal hij slachtoffer en spijsoffer doen ophouden; en op een 
vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en 
waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is. 
 
Daniel 11:27, 35 
En die beide koningen zullen kwaad in de zin hebben, en aan één tafel gezeten, zullen zij 
leugens spreken, maar het zal niet gelukken, want nog toeft het einde tot de vastgestelde 
tijd. (35) Sommige van de verstandigen zullen struikelen, opdat er onder hen loutering, 
schifting en zuivering teweeggebracht worde, tot aan de eindtijd; want deze toeft nog tot de 
vastgestelde tijd. 
 
Daniel 11:40 
Maar in de eindtijd zal met hem de koning van het Zuiden in botsing komen, en de koning 
van het Noorden zal op deze aanstormen met wagens en ruiters en vele schepen; en hij zal 
de landen binnenvallen, en als een overstroming steeds verder om zich heen grijpen. 
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Daniel 12:4 
Maar gij, Daniël, houd de woorden verborgen, en verzegel het boek tot de eindtijd; velen 
zullen onderzoek doen, en de kennis zal vermeerderen. 
 
Daniel 12:7-9 
Toen hoorde ik de man die met linnen klederen bekleed was en zich boven het water van de 
rivier bevond, zweren bij Hem die eeuwig leeft, terwijl hij zijn rechter- en zijn linkerhand naar 
de hemel hief: Een tijd, tijden en een halve tijd; en wanneer er een einde komt aan het 
verbrijzelen van de macht van het heilige volk, dan zullen al deze dingen voleindigd zijn. 
Ik nu hoorde het wel, maar begreep het niet en zei: Mijn heer, waarop zullen deze dingen 
uitlopen? Doch hij zei: Ga heen, Daniël, want deze dingen blijven verborgen en verzegeld tot 
de eindtijd. 
 
Daniel 12:13 
Maar gij, ga het einde tegen, en gij zult rusten en opstaan tot uw bestemming aan het einde 
der dagen. 
 
Habakuk 2:2-3 
Toen antwoordde de HERE mij: Schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat 
men het in het voorbijlopen zal kunnen lezen. Want wel wacht het gezicht nog tot de 
bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde; als het vertoeft, verbeidt 
het, want komen zal het gewis; uitblijven zal het niet. 
 
Luke 1:33 
en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap 
zal geen einde nemen. 
 
Handelingen 2:17 
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: 
 
2 Timothy 3:1-7 
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. Want tot hen behoren zij, die zich in de huizen 
indringen en vrouwtjes weten in te palmen, die met zonden beladen zijn en gedreven 
worden door velerlei begeerten, die zich te allen tijde laten leren, zonder ooit tot erkentenis 
der waarheid te kunnen komen. 
 
1 Petrus 1:20 
Hij was van tevoren gekend, vóór de grondlegging der wereld, doch is bij het einde der tijden 
geopenbaard ter wille van u, 
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1 Peter 4:17 
Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal 
het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods? 
 
2 Peter 3:3 
Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, 
die naar hun eigen begeerten wandelen, 
 
Jacobus 5:2-3 
Uw rijkdom is verrot, uw klederen zijn door de mot aangevreten, uw goud en zilver is 
verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt 
schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn. 
 
1 John 2:18 
Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er 
nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is. 
 
Judas 1:18: dat zij tot u hebben gezegd: Aan het einde des tijds zullen er spotters komen, die 
naar hun eigen goddeloze begeerten zullen wandelen. 
 
Openbaringen 2:26: En wie overwint en mijn werken tot het einde toe bewaart, hem zal Ik 
macht geven over de heidenen; 

 
Openbaringen 22:13 
Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste,  
het begin en het einde. 
 

 
SPECIALE MEDEDELINGEN 
We plaatsen de Wachter-filmpjes 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 naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl te gaa en u daar in te 
schrijven voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mailtje met link naar de nieuwste 
wachter met het Bijbel-tekstbestand van de boodschap en info over ons zendingswerk.  
 
NOODHULP PAKISTAN  

Met dank aan alle gevers is er €75.000 aan noodhulp 
gestuurd. Rechts een kort filmpje van de nood en de 
hulp die we mochten bieden (op facebook). Donaties 
zijn nog steeds welkom, want hoewel de storm is 
gaan liggen, is de schade nog lang niet hersteld. Hulp 
blijft dus van harte welkom. U kunt hier 
doneren.  Dan komt u op de donatie pagina van Abba 
Child Care die de noodhulp zal faciliteren.   
Bij voorbaat dank! 
 
 

http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://www.abbachildcare.org/doneer.html
https://www.abbachildcare.org/doneer.html
https://www.facebook.com/1499737168/videos/1155040482057769/
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BIJBELS VOOR INDIA  
De 50.000 bijbels die we voor India hebben laten drukken worden 10 
oktober geleverd. Eigenlijk kunnen we wel 250.000 bijbels gebruiken met 
de grote oogst die we nu elke maand zien binnenkomen. We hebben grote 
financiële wonderen nodig om al deze kosten te dragen. We zien op naar 
onze Hemelse Vader en vragen Hem de hemelsluizen te openen en te 
voorzien. Als u wilt meehelpen, heel erg graag. Elke gift vanaf €100,- willen 
we zegenen met <-- dit boek. Klik hier om voor dit project te doneren en 
vermeld ook uw adresgegevens zodat we weten dat u het boek wilt 
ontvangen. Dank u! 

  
VEERTIG GOSPELTRUCKS   
Vanaf begin oktober 2022 zullen er 40 Gospel-trucks rijden die maandelijks een oogst van 
zeker 220.000 zielen binnenhaalt. 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. 
 
GROOT GOSPELFESTIVAL IN INDIA - 6 t/m 8 oktober 2022 
Via Antoon Wierda kwam ik in contact met Samuel Joshua die 
diverse boodschappen van mij heeft uitgezonden via een TV en 
kabel kanaal in Andhra-Pradesh in India. Daarbij zijn zeker ruim 
100.000 mensen tot Jezus gekomen. Samuel vertelde mij dat 
er ook veel mensen ware bevrijd, genezen en gezegend. Ik was 
zeer verrast want ik besefte niet dat deze videoboodschappen 
zo'n impact hadden. Samuel zocht persoonlijk contact en 
daaruit is het plan ontstaan om een driedaagse 
leidersconferentie te doen en in de avond een driedaags 
evangelisatie festival. Tevens worden veel schermen opgezet 
in allerlei dorpen zodat er ook daar duizenden mensen kunnen 
meekijken. Dat gaat komende week gebeuren en ik wil onze 
partners vragen mee te bidden en te helpen. Te zijner tijd zal 
ik verslag doen van dit event.  
 
 
Een woord van dank  
Ik ben overweldigd als ik zie hoe onze God ons werk onvoorstelbaar zegent. We zien zoveel 
mensen tot Jezus komen en God bevestigd Zijn Woord met wonderen en tekenen. En dit alles 
doe via zoom. Ik ben onvoorstelbaar dankbaar voor allen die ons helpen en dit mogelijk 
hebben gemaakt door middel van hun giften en gebeden. Daarom wil ik ook dat u deelt in de 
vreugde en de zegen van dit werk. En alle eer aan onze Heer die ons werk bevestigt. 
 

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 
  

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/
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Steun ons werk!  - Ons budget voor de komende tijd: 
€  35.000 Project India - Massa campagne en leidersconferentie (6-7-8 oktober 2022) 

€  100.500 Project Bijbels voor Pakistan en India (nu en wellicht later nog meer)  

€  80.000 Project Gospel Trucks (de operationele kosten zijn €2.000,- p. truck p. maand)  
€  75.000 Project Noodhulp overstroming-slachtoffers (reeds gedoneerd).  
 
Voor ons zendingswerk in Nederland en het buitenland, zijn wij geheel afhankelijk van giften 
en donaties. Wilt u partner worden? Klik hier om ons werk te steunen.  Hartelijk dank! 
 
Zie hier de laatste nieuwsbrief https://www.heilbode.nl/go/nieuws/laatste-nieuwsbrief/  

Wees altijd klaar voor de komst van Jezus. Wacht niet langer 
maar neem Hem aan als je Redder en Verlosser. Een kans om 
achteraf toch nog mee te gaan is er niet. Als de deur dicht is, 
gaat hij niet meer open. En het is later dan je denkt. Kies 
daarom nu het nog kan!! Kies voor Jezus! 

 
Links naar interessante informatie - click op de plaatjes en op ontzagwekkendnieuws.nl 
 

       
 

https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://www.heilbode.nl/go/nieuws/laatste-nieuwsbrief/
https://ontzagwekkendnieuws.nl/
https://ontzagwekkendnieuws.nl/wp-content/uploads/2021/03/Eyeopener_Magazine.pdf
https://ontzagwekkendnieuws.nl/wp-content/uploads/2021/11/CoronaFolder.pdf
https://www.heilbode.nl/
https://shop-heilbode.nl/product/het-mysterie-van-de-opname/
https://www.zoeklichtwebshop.nl/cd-dvd/dvd-s/een-mysterie-ontrafeld-dvd.html
https://shop-heilbode.nl/product/de-opname-komt-voor-de-grote-verdrukking/

