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Wachter 125 

 
De Bruiloft van het Lam 
 
Mattheus 22:1-14 - Het koninklijke bruiloftsmaal 
En Jezus antwoordde en sprak wederom in gelijkenissen tot hen en zei: Het Koninkrijk der 
hemelen is gelijk aan een koning, die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En hij zond zijn 
slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen, doch zij wilden niet komen. Wederom 
zond hij andere slaven uit, met de boodschap: Zegt de genodigden: Zie, ik heb mijn maaltijd 
bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed; komt tot de bruiloft. 
Maar zij sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn 
zaken. De overigen grepen zijn slaven, en zij mishandelden en doodden hen. En de koning 
werd toornig, en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in 
brand. Toen zeide hij tot zijn slaven: De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het 
niet waard. Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt allen, die gij aantreft, tot 
de bruiloft. En die slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen, die zij aantroffen, 
zowel slechten als goeden. En de bruiloftszaal werd vol met hen, die aanlagen. Toen de 
koning binnentrad om hen, die aanlagen, te overzien, zag hij daar iemand, die geen 
bruiloftskleed aanhad. En hij zei tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier gekomen zonder 
bruiloftskleed? En hij verstomde. Toen zei de koning tot de bedienden: Bindt hem aan 
handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis; daar zal het geween zijn en 
het tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. 
 
Lukas 12: 35-48 - Waakzaamheid 
Laten uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandende. En gij, weest gelijk aan mensen, 
die op hun heer wachten, wanneer hij van de bruiloft wederkeert, om hem, als hij komt en 
klopt, terstond te kunnen opendoen. Zalig die slaven, die de heer bij zijn komst wakende zal 
aantreffen. Voorwaar, Ik zeg u, hij zal zich omgorden en hen aan tafel nodigen, en bij hen 
komen om hen te bedienen. En wanneer hij in de tweede of in de derde nachtwake komt en 
hen zó aantreft, zalig zijn zij. Maar weet dit: Als de heer des huizes geweten had, op welk uur 
de dief zou komen, hij zou in zijn huis niet hebben laten inbreken. Weest ook gij bereid, want 
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op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. En Petrus zei: Heer, zegt Gij 
met het oog op ons deze gelijkenis, of ook met het oog op allen? En de Here zei: Wie is dan 
de trouwe, de verstandige rentmeester, die de heer over zijn bedienden zal stellen om hun 
op tijd hun deel te geven? Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zó bezig zal vinden. 
Waarlijk, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. Maar als die slaaf in zijn hart zou 
zeggen: Mijn heer blijft lang uit, en hij zou beginnen de slaven en slavinnen te slaan, en te 
eten, en te drinken en dronken te zijn, dan zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat 
hij het niet verwacht en op een uur, dat hij niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het 
lot der trouwelozen doen delen. Die slaaf nu, die de wil van zijn heer kende en geen 
toebereidselen getroffen heeft, of niet gedaan heeft naar de wil van zijn heer, zal vele slagen 
ontvangen. Wie echter die wil niet heeft gekend en dingen heeft gedaan, die slagen 
verdienen, zal er weinige ontvangen. Van een ieder, wie veel gegeven is, zal veel geëist 
worden, en aan wie veel is toevertrouwd, van hem zal des te meer worden gevraagd. 
 
Johannes 2:1-11 - De bruiloft te Kana 
En op de derde dag was er een bruiloft te Kana in Galilea en de moeder van Jezus was daar; 
en ook Jezus en zijn discipelen waren ter bruiloft genodigd. En toen er gebrek aan wijn 
kwam, zei de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn. En Jezus zei tot haar: Vrouw, 
wat heb Ik met u van node? Mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tot hen, die 
bedienden: Wat Hij u ook zegt, doet dat! Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet 
volgens het reinigingsgebruik der Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. 
Jezus zei tot hen: Vult de vaten met water. En zij vulden ze tot de rand. En Hij zei tot hen: 
Schept nu en brengt het aan de leider van het feest. En zij brachten het. Toen nu de leider 
van het feest het water proefde, dat wijn geworden was - en hij wist niet, waar deze vandaan 
kwam, maar de bedienden, die het water geschept hadden, wisten het - riep de leider van 
het feest de bruidegom, en hij zei tot hem: Iedereen zet eerst de goede wijn op en als er 
goed gedronken is, de mindere; gij echter hebt de goede wijn tot dit ogenblik bewaard. 
Dit heeft Jezus gedaan als begin van zijn tekenen te Kana in Galilea en Hij heeft zijn 
heerlijkheid geopenbaard, en zijn discipelen geloofden in Hem. 
 
Openbaring 19:6-10 - De bruiloft des Lams 
En ik hoorde als een stem van een grote schare en als een stem van vele wateren en als een 
stem van zware donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Here, onze God, de Almachtige, 
heeft het koningschap aanvaard. Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer 
geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt; en 
haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen 
zijn de rechtvaardige daden der heiligen. En hij zei tot mij: Schrijf, zalig zij, die genodigd zijn 
tot het bruiloftsmaal des Lams. En hij zei tot mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. 
 
Openbaring 19:7 
Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is 
gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;  
 
Openbaring 22:17, 20 
En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, 
kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.  
Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus 
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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.  
 

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 Oktober GOSPELTRUCKS INDIA   

Het overzicht hiernaast spreekt voor 
zich. Met inmiddels 40 trucks die elke 
dag uitgaan, hebben we in oktober 
2022 een oogst van kostbare zielen 
gezien van bijna 200.000 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 nog niet volledig 
hebben meegedraaid. We verwachten 
daarom dat de oogst de komende 

maand nog veel groter is. We zien dan ook uit wat November zal opleveren. En zeker vanwege 
de special Gospel-Rally. Dank God en bid mee voor meer! En wilt u ondersteunen klik dan hier! 

EEN ENORME OOGST  
We hebben het plan 
opgevat, nu de 40 
trucks allemaal rijden, 
een eenmalig festival 
te houden in heel 
Tamilnadu. Elke truck  
krijgt schermen om op 
10 locaties mensen te 
bereiken, 400 locaties 
met naar verwachting 
zo'n 1000 bezoekers 
per locatie: 400.000 
dus in totaal. 

http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospel-festivals-pakistan/
https://shop-heilbode.nl/doneren/
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Kingsly schrijft: 
We bereiden ons voor op het Grote Gospel Festival in Tamilnadu op 9 december 2022. Op die 
dag zullen op 40 locaties onze Gospel Trucks worden ingezet. We verwachten minstens 400.000 
mensen te bereiken met dit Festival. Het is de eerste in zijn soort in de geschiedenis van India. 
Op 1 november zijn we begonnen met 40 dagen vasten en bidden. Dit zal doorgaan tot 9 
december. We geloven in een grote oogst op die historische dag. We hebben alle voorgangers, 
evangelisten en zendelingen uitgenodigd om mee te helpen en er getuige van te zijn. 

Dit feest houden wij om te vieren dat we nu 40 Gospel Trucks hebben uitgezonden naar alle 40 
districten van Tamilnadu. Dit is een bijzonder dag voor al onze 40 Gospel-Outreach-Teams en 
onze visionaire partners (met name uit Nederland), en onze zendelingen zoals Daniel, die zijn 
leven als martelaar heeft gegeven voor het evangelie. In de afgelopen 4 jaar heeft de Heer ons 
40 Gospeltrucks gegeven door Zijn wonderbaarlijke voorziening. Hij zal ons dan ook leiden in 
het bereiken van de mensen met de verlossende boodschap van Jezus. Onze broer Jaap 
Dieleman is de visionair achter dit werk, waar hij zich met hart en ziel voor heeft ingezet om 
deze droom te realiseren. Het zal dus een grote zegen en bemoediging zijn voor al onze 
zendelingen dat hij op die speciale dag zal spreken op de 400 Gospel-Rally locaties. 

We drukken 400.000 beslissingskaarten en flyers, posters, banieren enz. Het zal een groot feest 
zijn op aarde en in de hemel, omdat veel zondaars zich zullen bekeren en verlossing zullen 
ontvangen. Slaven van de duisternis zullen worden bevrijd door het bloed van Jezus Christus. 
De kosten voor dit festival bestaan uit de huur en het transport van de grote LED-schermen, 
luidsprekers, lichten, internetverbinding, videocamera's en technici voor alle locaties. Omdat 
de meeste locaties in extreme uithoeken van Tamilnadu zijn, zullen we de logistiek zelf moeten 
regelen. We hebben na veel onderhandelen een strak budget uitgewerkt van €2.500 per truck-
locatie. Het gaat dus om €100.000 in totaal. Al onze inspanningen, gebeden en investeringen 
zullen niet tevergeefs zijn. Honderdduizenden zullen het evangelie horen en hun levens zullen 
worden gered. De oogst is enorm, maar arbeiders zijn er weinig. Helpt u mee om deze grote 
oogst binnen te halen? Met veel gebed en vol verwachting van wat God gaat doen.  
Kingsly en ABBA-Team INDIA. 

De oogst is groot maar arbeiders zijn er weinig  
Tot zover de brief van Kingsly die vooral het uitvoerende werk doet. We 
hebben dit jaar al ruim een miljoen beslissingen voor Jezus mogen zien. 
Maar dit festival zou de klap op de vuurpijl zijn en een heerlijke 
afsluiting van dit jaar. Ik wil u vragen om mee te helpen dit wonder te 
realiseren. Want er is veel geld nodig om dit mogelijk te maken. En elke 
gift vanaf €100,- willen we bedanken door hen het nieuwste boek van 
Jaap te sturen. Zie hier rechts de omslag -->. Vermeld bij uw donatie 
uw adresgegevens zodat we het kunnen sturen Wilt u meehelpen? Klik 
dan hier om te doneren. 
 
VEERTIG GOSPELTRUCKS   
Er zijn nu dus 40 Gospel-trucks die elke maand een oogst van zeker 220.000 zielen 
binnenhaalt. De lopende kosten voor een truck zijn: € 2000,- per maand, maal 40 trucks is € 
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. Klik dan hier! 

https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india/
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india/
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india/
https://shop-heilbode.nl/product/de-dag-des-heren/
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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: 

€  100.000 Project Bijbels voor India (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 
 

       
 

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  

 
 
 

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/
http://www.opeensbenikweg.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/
http://www.opeensbenikweg.nl/

