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Wachter 121   

De Gezegende Hoop 
 
Waarom er een opname is voor de grote verdrukking! 
 
1 Thessalonicenzen 1:9-10 
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. 
 
1 Thessalonicenzen 4:17-18 
Want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank 
ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het 
eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken 
in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd 
met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden! 
 
Waarom moet de Opname plaatsvinden? 
 
Johannes 14:1-3 
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 hebt, kom Ik weder en zal u tot 
Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben. 
 
Openbaring 4:1 
Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die 
ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zei: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat 
na dezen geschieden moet. 
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Judas 1:24-25 
Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn 
heerlijkheid in grote vreugde, de enige God, onze Heiland, zij door Jezus Christus, onze Here, 
heerlijkheid, majesteit, kracht en macht vóór alle eeuwigheid, èn nu èn in alle eeuwigheden! 
Amen. 
 
2 Thessalonicenzen 2:6-8A 
En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt, totdat hij zich openbaart op zijn tijd. Want het 
geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; (wacht) slechts totdat Hij, die op het 
ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. Dan zal de wetteloze zich openbaren... 
 
Welk doel dient de Opname?  
 
Openbaring 3:10 
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. 
 
1 Thessalonicenzen 2:19 
Want wie (wat in de Engelse vertaling) is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Here 
Jezus bij zijn komst, wie anders dan gij? 
 
Hebreeën 9:28 
...zo zal ook Christus, nadat Hij Zich éénmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te 
nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun 
heil verwachten. 
 
1 Thessalonicenzen 1:10 
... en uit de hemelen zijn Zoon te verwachten, die Hij uit de doden opgewekt heeft, Jezus, 
die ons verlost van de komende toorn. 
 
1 Thessalonicenzen 2:19 
Want wie (what in NKJ) is onze hoop of blijdschap of erekrans voor onze Here Jezus bij zijn 
komst, wie anders dan gij? 
 
1 Thessalonicenzen 3:13 
om uw harten te versterken, zodat zij onberispelijk zijn in heiligheid voor onze God en Vader 
bij de komst van onze Here Jezus met al zijn heiligen. 
 
1 Thessalonicenzen 4:17 
Daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk 
weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen 
 
1 Thessalonicenzen 5:9 
Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze 
Here Jezus Christus, 
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Lukas 21:36 
Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat 
geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen. 
 
Wat zijn de kenmerken van de Opname? 
 
Colossenzen 3:4          
Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in 
heerlijkheid.   
 
Hoe zal de opname plaatsvinden?  
  
1 Korinthe 15:51-52a     
Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij 
veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, bij de laatste bazuin...  
 
Wat gebeurt er met hen die achterblijven? 
 
2 Thessalonicenzen 2:11-12 
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. 
 
Zal de opname pijn doen? 
 
Hoe dichtbij is de opname? 
 
Zal er een waarschuwing zijn voordat de Opname begint? 
 
Hoe zouden we moeten leven met de Opname in het vooruitzicht? 
 
1 Thessalonicenzen 5:1-9 
Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: 
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. 
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Waarom we het verschil dienen te kennen? 
 

De Opname De tweede komst 
- Christus verschijnt in de lucht voor Zijn Bruid - Christus keert terug naar de aarde met zijn Bruid 

- de Opname van alle gelovigen - Niemand wordt ergens opgenomen 

- Alle gelovigen uit deze eeuw gaan naar 't Vaderhuis - de gelovigen gaan niet naar 't Vaderhuis i/d hemel 
- er vindt geen oordeel op aarde plaats - Christus oordeelt alle bewoners der aarde 

- de Gemeente wordt fysiek verenigt met Jezus - Jezus verzamelt de volken om hen te oordelen 

- Alleen de Opname wordt geleerd als plotseling - Gebeurd minstens zeven jaar later 

- Er gaan geen tekenen aan vooraf - Vele tekenen gaan aan Zijn 2e komst vooraf 

- Betreft alleen de gelovigen in Christus - Betreft alle mensen op aarde 

- Het is een tijd van grote vreugde en blijdschap - Is een tijd van veel geweld en grote vreze 
- Deze gaat aan de grote verdrukking vooraf - Gebeurt onmiddellijk na de grote verdrukking 

- Satan wordt in het geheel niet genoemd - Satan wordt voor duizend jaar gebonden 

- Alleen zij die Hem verwachten zullen Hem zien - Alle oog (van de hele wereld) zal Hem zien 

- De grote verdrukking begint na de opname - De grote verdrukking eindigt na Zijn terugkeer 

- Brengt ons naar de Bruiloft van het Lam - Jezus verschijnt met Zijn Bruid bij Zijn komst 

- Er is een transformatie voor alle gelovigen - Dit gebeurt onmiddellijk na de grote verdrukking 
  

 
OP EENS BEN IK WEG! 
Kijk ook eens hier naar deze bevriende site:  
Hier vind je heel veel waardevolle informatie 
over het thema van de Opname 
 
www.opeensbenikweg.nl  

 
 
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! 
 

 

http://www.opeensbenikweg.nl/
http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://www.abbachildcare.org/doneer.html
https://www.facebook.com/1499737168/videos/1155040482057769/
http://www.opeensbenikweg.nl/
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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! 

  
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! 
 
VEERTIG GOSPELTRUCKS   
Vanaf begin oktober 2022 zullen er dus 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. 
 

https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospel-festivals-pakistan/
https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://shop-heilbode.nl/doneren/
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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://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/

