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Wachter 118 

 
De profeet Jeremia
 
Jeremia 1:7-11 
De HERE echter zei tot mij: Zeg niet, ik ben jong, want tot een ieder, tot wie Ik u zend, zult gij 
gaan, en alles wat Ik u gebied, zult gij spreken. Vrees niet voor hen, want Ik ben met u om u 
te bevrijden, luidt het woord des HEREN. Toen strekte de HERE zijn hand uit en roerde mijn 
mond aan, en de HERE 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 1:17-19 
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, zijn vorsten, zijn priesters en 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. 
 
Jeremia 19:7-11 
Uitgieten zal Ik te dezer plaatse wat Juda en Jeruzalem beraadslaagd hebben; Ik zal hen voor 
hun vijanden doen vallen door het zwaard en door de hand van wie hen naar het leven staan, 
ja, Ik zal hun lijken aan het gevogelte des hemels en het gedierte der aarde tot voedsel geven, 
en Ik zal deze stad maken tot een voorwerp van ontzetting en tot een aanfluiting; ieder die 
erlangs gaat, zal zich ontzetten en fluiten om al haar slagen. Ook zal Ik hen het vlees van hun 
zonen en hun dochters doen eten, zij zullen elkanders vlees eten in de benardheid en 
benauwdheid, waarmede hen hun vijanden en wie hen naar het leven staan, benauwen zullen. 
Breek dan de kruik ten aanschouwen van de mannen die met u zijn gegaan, aan stukken en 
zeg tot hen: Zo zegt de HERE der heerscharen: zo zal Ik dit volk en deze stad aan stukken 
breken, gelijk men pottenbakkersgerei aan stukken breekt, dat niet weder heel gemaakt kan 
worden 
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Jeremia 20:7-9  
Gij hebt mij overreed, HERE, en ik heb mij laten overreden; Gij zijt mij te sterk geweest en hebt 
overmocht. Ik ben tot een bespotting geworden de ganse dag, allen honen zij mij. Want telkens 
wanneer ik spreek, moet ik het uitschreeuwen, van geweld en onderdrukking roepen; want 
het woord des HEREN is mij geworden tot smaad en spot de ganse dag. Maar zei ik: Ik wil aan 
Hem niet denken en in zijn naam niet meer spreken, dan werd het in mijn hart als brandend 
vuur, opgesloten in mijn gebeente; wel matte ik mij af om het in te houden, maar ik kon het 
niet. 
 
Jeremia 26:2-4  
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. 
 
Jeremia 26:1-24 
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. 
 
Jeremia 36: 2 
Neem een boekrol en schrijf daarop al de woorden die Ik tot u over Israël, Juda en alle volken 
gesproken heb, sedert de dag dat Ik tot u gesproken heb, sedert de tijd van Josia tot op heden. 
 
Jeremia 36:23-26 
Telkens als Jehudi drie of vier kolommen gelezen had, sneed de koning ze met een 
schrijversmes af en wierp ze in het vuur dat in het bekken was, totdat de gehele rol verteerd 
was in het vuur dat in het bekken was. Zij verschrokken niet en scheurden hun klederen niet, 
de koning noch een van zijn dienaren, die al deze woorden hoorden; ofschoon zelfs Elnatan en 
Delaja en Gemarja er bij de koning op aandrongen de rol niet te verbranden, luisterde hij niet 
naar hen.  Daarop gebood de koning de prins Jerachmeël en Seraja, de zoon van Azriël, en 
Selemja, de zoon van Abdeël, om de schrijver Baruch en de profeet Jeremia gevangen te 
nemen; maar de HERE hield hen verborgen. 
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Jeremia 36:32 
Jeremia nam een andere rol en gaf die aan de schrijver Baruch, de zoon van Neria, en deze 
schreef daarop uit de mond van Jeremia al de woorden uit het boek dat Jojakim, de koning 
van Juda, in het vuur verbrand had; en nog vele dergelijke woorden werden daaraan 
toegevoegd. 
 
Jeremia 43:1-2 
Toen Jeremia geëindigd had tot het gehele volk al de woorden van de HERE, hun God, te 
spreken, waarmede de HERE, hun God, hem tot hen gezonden had, al die woorden, zeiden 
Azarja, de zoon van Hosaäja, en Jochanan, de zoon van Kareach, en al die drieste mannen tot 
Jeremia: Gij spreekt leugens! De HERE, onze God, heeft u niet gezonden met de boodschap: 
Gaat niet naar Egypte om daar te verblijven. 
 
Jesaja 24:1-23 (16x aarde) 
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.  Daarginds verheft men zijn stem en 
jubelt; over de majesteit des HEREN juicht men van de zee af. Eert daarom de HERE in de 
streken des lichts; in de kustlanden der zee de naam van de HERE, de God van Israël. Van de 
zoom der aarde horen wij psalmen: heerlijkheid voor de rechtvaardige. Maar ik zeg: Verloren, 
verloren ben ik, wee mij! Verraders plegen verraad, ja, verraders handelen verraderlijk. Schrik 
en kuil en strik over u, bewoners der aarde! En het zal geschieden, dat wie vlucht voor het 
schrikaanjagend gedruis, in de kuil valt en dat wie uit de kuil klimt, in de strik gevangen wordt; 
ja, de sluizen in den hoge worden geopend en de grondvesten der aarde beven. De aarde barst 
geheel open, de aarde schudt hevig, de aarde wankelt vervaarlijk; de aarde waggelt zeer als 
een beschonkene en zwaait heen en weer als een nachthut; want haar overtreding drukt zwaar 
op haar; zij valt en staat niet weer op. En te dien dage zal het geschieden, dat de HERE 
bezoeking zal brengen over het heer der hoogte in den hoge en over de koningen der aarde 
op de aardbodem. En zij zullen bijeengebracht worden, zoals men gevangenen bijeenbrengt 
in een kuil, en zij zullen opgesloten worden in een kerker, en na vele dagen zullen zij bezocht 
worden. Dan zal de blanke maan schaamrood worden, de gloeiende zon zal zich schamen, 
want de HERE der heerscharen zal Koning zijn op de berg Sion en in Jeruzalem, en er zal 
heerlijkheid zijn ten aanschouwen van zijn oudsten. 
 
Psalm 2  
Waarom woelen de volken en zinnen de natiën op ijdelheid? De koningen der aarde scharen 
zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de HERE en zijn gezalfde: Laat 
ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen! Die in de hemel zetelt, lacht; 
Here spot met hen. Dan spreekt Hij tot hen in zijn toorn, en verschrikt hen in zijn gramschap: 
Ik heb immers mijn koning gesteld over Sion, mijn heilige berg. Ik wil gewagen van het besluit 
des HEREN: Hij sprak tot mij: Mijn zoon zijt gij; Ik heb u heden verwekt. Vraag Mij en Ik zal 
volken geven tot uw erfdeel, de einden der aarde tot uw bezit. Gij zult hen verpletteren met 
een ijzeren knots, hen stukslaan als pottenbakkerswerk. Nu dan, gij koningen, weest 
verstandig, laat u gezeggen, gij richters der aarde. Dient de HERE met vreze en verheugt u met 
beving. Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat, want zeer licht 
ontbrandt zijn toorn. Welzalig allen die bij Hem schuilen! 
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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 zoveel mogelijk mensen erop te wijzen dat ze al onze filmpjes staan 
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.  
 
VERSLAG  GOSPEL FESTIVAL GUJRANWALA 
Het Gospelfestival  van 16/9 licht achter ons. 
Zo'n 100.000 mensen kwamen tot Jezus en er 
zijn ruim 1000 wonderen geregistreerd. Klik 
rechts op de foto om de promo te zien. Dank 
aan alle sponsors en bidders die mee geholpen 
hebben. We hopen de komende maand 
opnieuw zo'n festival te organiseren.  U hoort 
het wel als het weer zo ver is.  
 
NOODHULP VOOR DE OVERSTROMING-SLACHTOFFERS 
Om te helpen hebben we gelijk €25.000 gestuurd om de slachtoffers een overlevingspakket 
te kunnen geven. Omdat de nood zo enorm is en we juist deze mensen hadden willen bereiken 
hebben we besloten dit bedrag nogmaals te sturen. De Bijbel is duidelijk dat we Gods liefde 
handen en voeten moeten geven. Jacobus zegt: 
 
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! 
 
 

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! 

 
  

http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://www.abbachildcare.org/doneer.html
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospel-festivals-pakistan/
https://youtu.be/vNXEtyYK4i4
https://www.facebook.com/1499737168/videos/1155040482057769/
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VEERTIG GOSPELTRUCKS   
Vanaf oktober 2022 hebben we 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 
  
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)  

€  80.000 Project Gospel Trucks (de operationele kosten zijn €2.000,- per truck per maand)  
€  75.000 Project Noodhulp overstroming-slachtoffers (reeds gedoneerd).  
 
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://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/
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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://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/

