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Wachter 120 

 
De waarheid over de leugen 
 
Spreekwoord 
"Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaald haar wel!" 
 
Een legende over waarheid en leugen:  
Op een dag ontmoeten de Waarheid en de Leugen elkaar. De Leugen zei tegen de Waarheid: 
“Het is een prachtige dag vandaag"!  De Waarheid keek omhoog naar de hemel en zuchtte, 
want de dag was werkelijk prachtig. Toen kwamen ze bij een waterput.  De Leugen nodigde de 
Waarheid uit. "Kom, het water is erg aangenaam, laten we samen gaan baden!"  De waarheid, 
die het niet helemaal vertrouwde, testte het water en ontdekte dat het inderdaad heel 
aanlokkelijk was. Ze ontdeden zich van hun kleding en begonnen te baden.  Plots repte de 
Leugen zich uit het water, trok de kleding van de Waarheid aan en rende weg. De woedende 
Waarheid kwam uit het water en liep overal heen om de Leugen te vinden en haar kleding 
terug te krijgen.  De mensen die de Waarheid naakt zagen wendden hun blik af, uit schaamte, 
verachting en boosheid. De Waarheid keerde terug naar de put, verstopte zich hierin en 
verdween voor altijd, zich schamend voor haar onbedekte naaktheid.  Sindsdien reist de 
Leugen de wereld rond, verkleed als de waarheid. Het valt maar weinigen op omdat de 
meesten onder ons niet naar verlangen de naakte Waarheid tegen te komen.   
 
Alexander Solzhenitsyn zei:  
"De waarheid maakt je vrij, maar eerst wordt je er ellendig van". 
 
Genesis 3:4-5 - De eerste leugen  
De slang echter zei tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat 
gij ervan eet, uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn, kennende goed & kwaad. 
 
Satan is de Vader der leugen. Hij is een leugenaar en moordenaar van den beginne 
Als hij liegt, spreekt hij naar zijn aard.  
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Misleiding: het 1e teken dat het einde nabij is.  
Mattheus 24: 4 - Jezus zei: Ziet toe, dat niemand u verleide!   
Mattheus 24: 5 - 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 velen zullen zij verleiden. 
Matthew 24:24 - 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. 
 
Romans 1:18 - De schuld der heidenen en hun straf 
Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en 
ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden 
 
1 Koningen 22:20-23 - God zendt een dwaling!!!!  
En de HERE zei: wie zal Achab verleiden, zodat hij optrekt en sneuvelt te Ramot in Gilead? De 
een zei dit en de ander dat. Toen trad er een geest naar voren en stelde zich voor de HERE en 
zei: ik zal hem verleiden. De HERE vroeg hem: waarmede? Hij antwoordde: 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. (God had dit onheil over Achab gesloten). 
 
2 Thessalonicenzen 2:9-12 - God zendt een dwaling!!!!  
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 18:23-24 - alle volken worden verleid 
En geen lamplicht zal meer in u (Babylon) 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. 
 
Mark Twain (Amerikaanse Explorer die begin vorige eeuw Israel doorkruiste zei: 
"Het is makkelijker om iemand te misleiden dan om hem te overtuigen dat hij misleid is!" 
 
Genesis 6:3 
En de HERE zei: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij 
is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn. 
 
Psalm 103:8-9   
Barmhartig en genadig is de HERE, lankmoedig en rijk aan goedertierenheid; 
niet altoos blijft Hij twisten, niet eeuwig zal Hij toornen; 
Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. 
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2 Petrus 2:1-22 - De dwaalleraars (1-9) 
Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen 
komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen 
gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend. En velen zullen 
hun losbandigheden navolgen, zodat door hun schuld de weg der waarheid gelasterd zal 
worden; en zij zullen uit hebzucht met verzonnen redeneringen u als koopwaar behandelen; 
maar het oordeel houdt zich reeds lang met hen bezig en hun verderf sluimert niet. Want 
indien God engelen, die gezondigd hadden, niet gespaard heeft, maar hen, door hen in de 
afgrond te werpen, aan krochten der duisternis heeft overgegeven om hen tot het oordeel te 
bewaren; en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der 
gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld der 
goddelozen bracht; en de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand, tot omkering gedoemd 
en ten voorbeeld gesteld heeft voor hen, die goddeloos zouden leven, maar de rechtvaardige 
Lot, die zwaar te lijden had onder de losbandige wandel dier zedelozen, heeft behouden - want 
deze rechtvaardige heeft, onder hen wonende, dag aan dag zijn rechtvaardige ziel gekweld 
door het zien en horen van hun tegen alle wet ingaande werken - dan weet de Here de 
godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren om hen op 
de dag des oordeels te straffen, vooral hen, die, begerig naar onreinheid, het vlees volgen en 
(hemelse) heerschappij verachten.  
 
De waarheid over religieuze leugens zijn o.a.: 
-Je wordt als God als je eet van de boom 
-Israel is afgedaan, de kerk is nu het nieuwe Israel - vervangingstheologie 
-Jezus is al teruggekomen in het jaar 70 na Christus (Preterisme) 
-God houdt van iedereen en alles is liefde (LHBTI) ook in de kerken 
-Er zijn eindeloos veel soorten geslachten 
-Alverzoening: De hel bestaat niet. God vergeeft iedereen 
-Interfaith, alle religies samen (de Paus - Abu Dhabi - Abrahamic Familyhouse)  
-Zeker 35%  van leiders van grote kerken sjoemelen met de Bijbelse waarheid 
 
De waarheid over actuele wereldwijde leugens 
-Het is de schuld van de Joden (2e wereldoorlog) 
-Israel heeft Palestina bezet (bezette gebieden) 
-Palestina was er eerst (geen enkel bewijs, integendeel) 
-Er is vrede in het Midden Oosten mogelijk door een twee-staten oplossing 
-De 9-september 911 is een leugen - terroristen werden de schuld gegeven 
-Het Antrax-vaccin van 9-11 2012 is een leugen (onder leiding van Fauchi) 
-Opwarming v.d. aarde, later klimaatverandering is een leugen (dat is gewoon 'het weer'! 
-CO2 is de oorzaak dus boeren moeten uitgekocht worden (klimaatreligie -moeder aarde) 
-Energieprijzen worden kunstmatig hoog gehouden (gecontroleerde vernietiging) 
-Corona is een dodelijk virus die vaccinatie noodzakelijk maakt. 
-Het corona-vaccin beschermt je tegen leugen het virus 
-Een boosterprik is nodig om je te blijven beschermen 
-Biden is rechtmatig verkozen als president van Amerika 
-Onze regering heeft het allerbeste met ons voor  
-De aarde is plat.  
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John 18:37 - Wat is waarheid? 
Pilatus dan zei tot Hem: Zijt Gij dus toch een koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik koning 
ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de 
waarheid zou getuigen; een ieder, die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. 
 
Jeremia 23:28 
De profeet die een droom heeft, vertelle een droom, en die mijn woord heeft, spreke mijn 
woord naar waarheid; wat heeft het stro met het koren gemeen? luidt het woord des HEREN. 
 
Jeremia 26:2-15 - doe er geen woord af! 
Zo zegt de HERE: Ga in de voorhof van het huis des HEREN staan en spreek tegen alle steden 
van Juda, die komen om zich in het huis des HEREN neder te buigen, al de woorden die Ik u 
gebied tot hen te spreken; doe er geen woord af. Misschien zullen zij gehoor geven en zich 
bekeren, een ieder van zijn boze weg; dan zal Ik berouw hebben over het kwaad dat Ik hun 
denk aan te doen om de boosheid hunner handelingen. 
 
Spreek dan tot hen: Zo zegt de HERE: Als gij niet naar Mij luistert ..., dan zal Ik deze stad maken 
tot een vloek voor alle volkeren der aarde. De priesters nu, de profeten en het ganse volk 
hoorden Jeremia deze woorden spreken in het huis des HEREN, en nadat Jeremia geëindigd 
had uit te spreken al wat de HERE geboden had tot het ganse volk te spreken, grepen de 
priesters, de profeten en het ganse volk hem aan met de woorden: Sterven moet gij; waarom 
hebt gij in de naam des HEREN geprofeteerd: Gelijk Silo zal dit huis worden, en deze stad zal 
verwoest worden, zodat er niemand woont! En het ganse volk liep tegen Jeremia te hoop in 
het huis des HEREN. Toen de vorsten van Juda dit hoorden, gingen zij uit het koninklijk paleis 
naar het huis des HEREN, en zetten zich aan de ingang der nieuwe poort van het huis des 
HEREN. En de priesters en de profeten zeiden tot de vorsten en tot het ganse volk: Deze man 
is des doods schuldig, omdat hij over deze stad heeft geprofeteerd, zoals gij met uw eigen 
oren hebt gehoord. Maar Jeremia zei tot al de vorsten en tot het ganse volk: De HERE heeft 
mij gezonden om over dit huis en deze stad al de woorden te profeteren, die gij gehoord 
hebt. Nu dan, betert uw handel en wandel, en hoort naar de stem van de HERE, uw God; 
dan zal de HERE berouw hebben over het kwaad dat Hij tegen u gesproken heeft. Wat mij 
betreft, zie, ik ben in uw hand, doet mij zoals goed en recht is in uw ogen; maar weet wel, dat 
gij, als gij mij doodt, onschuldig bloed brengt over uzelf, over deze stad en over haar 
inwoners; want in waarheid, de HERE heeft mij tot u gezonden om ten aanhoren van u al deze 
woorden te spreken. 
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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 al €75.000 aan noodhulp 
gestuurd. Links een kort filmpje van de nood en de hulp die 
we mochten bieden (op facebook). Donaties zijn nog steeds 
welkom, want hoewel de storm over is, is de schade enorm. 
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! 
 

 
Een nieuw Gospel-Festival staat geplant voor 4 
november a.s.  Bid u weer mee, dat er ook dit keer 
weer velen tot Jezus zullen komen? We gaan 
opnieuw voor 100.000 kostbare mensen die Jezus 
zullen leren kennen.  De kosten voor zo'n festival 
zijn fors, zeker €50.000, maar met een te 
verwachten oogst van bijna 100.000 is het 
eigenlijk helemaal niet duur. We zijn blij met alle 

partners die bijdragen om deze droom te realizeren. En wilt u ook meehelpen? Klik dan hier 
om te doneren.  Bij voorbaat dank! 
 

BIJBELS VOOR INDIA  
De 50.000 bijbels die we voor India hebben laten drukken worden toch 
iets later geleverd dan beloofd was. Het wordt eind oktober. 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. 
 
 

http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://www.abbachildcare.org/doneer.html
https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospel-festivals-pakistan/
https://www.facebook.com/1499737168/videos/1155040482057769/
https://shop-heilbode.nl/doneren/
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MAANDVERSLAG September GOSPELTRUCKS INDIA   
Het overzicht hieronder spreekt voor zich. Met 
inmiddels 40 trucks die elke dag uitgaan, 
hebben we in september 2022 een oogst van 
kostbare zielen gezien van bijna 163.000 zielen. 
We zijn zo dankbaar, maar vragen jullie te 
blijven bidden, want de vijand vindt dit niet 
leuk. En dan te bedenken dat de laatste 10 
trucks slechts enkele dagen hebben 
meegedraaid in September. Dat zou betekenen 
als ze een volle maand meedraaien dat de oogst 
dan nog veel groter is. We zien dan ook uit wat 

Oktober zal opleveren. Dank God en bid mee voor meer! En wilt u ondersteunen klik dan hier! 
 
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 
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 
  
Steun ons werk!  - Ons budget voor de komende tijd: 
€  50.000 Project Pakistan - Gospel Festival (vrijdag 4 november 2022) 

€  100.000 Project Bijbels voor India in Telugu (en wellicht later nog meer)  

€  80.000 Project Gospel Trucks (de operationele kosten zijn €2.000,- p. truck p. maand)  
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. Het is later dan je denkt. Kies daarom nu het nog kan voor Jezus! 
Links naar interessante informatie - click op de plaatjes en op ontzagwekkendnieuws.nl 
 

       

https://shop-heilbode.nl/doneren/
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://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/

