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Wachter 123 

 
Kijk omhoog! 
  

Wie opziet naar God zal neerzien op zijn problemen! 
 
Deze wereld is vol problemen. Het is ramp op ramp en crisis na crisis met de idioterie 
van het WEF, de klimaatreligie, de CO2-gekte, global-warming, het ene na het andere 
virus waar geen vaccin tegen helpt (in tegendeel want honderdduizenden sterven 
vroegtijdig). Daarbij komt de oorlog in de Oekraïne, idiote energieprijzen voor gas en 
brandstof, waardoor zeker armoede, hongersnood en nog meer ellende over de 
wereld komt. Met een dreiging van een kernoorlog tussen het Westen en Rusland, 
terwijl Noord-Korea steeds meer bommen gooit en in het Midden Oosten dreigt ook 
alles uit de hand te lopen. Om nog maar niet te spreken van de enorme natuurrampen 
overal ter wereld zoals, droogte, overstromingen, recordhitte, hagelstenen zo groot als 
tennisballen in de tropen en tropische temperaturen op de noordpool, bosbranden, 
vulkaanuitbarstingen en steeds meer en heftigere aardbevingen. Is er nog hoop op een 
betere wereld??? En wie kan dit tij nog keren? 
 
De vraag is van wie we hulp verwachten. Vergeet de WHO, de VN, de regeringen, de 
banken, het Rode Kruis, het leger, de rijken der aarde en de Paus. Niemand van hen 
kan echt hoop bieden en dit tij nog keren. Of toch wel??? 
 
Ja, maar dat zal blijken de grootste leugen en dwaling aller tijden te zijn. Het is de komst 
van een schijnverlosser, die als een verlosser, een soort 'messias' komt om alle 
wereldproblemen op te lossen om de wereld weer vrede en veiligheid te bieden. Maar 
al snel zal blijken dat hij de grootste bedrieger aller tijden is: de antichrist. 
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Er is geen hoop in deze wereld! 
Laat ik u uit de droom helpen, er is geen hoop in deze wereld, er is niemand die dit tij 
nog kan keren. Integendeel, het zal van kwaad tot erger worden en zelfs zo erg, dat als 
God zelf niet ingrijpt er geen mens meer overblijft. 
 
Maar er is wel hoop buiten deze wereld! 
Die hoop is in de levende God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, de zee en al 
wat daarin is. En de sterren aan de hemel heeft geplaatst. Hij alleen is bij machte om 
ons een uitweg te bieden. Ja, en Hij heeft gezegd: 
 
Lukas 21:7 
En zij vroegen Hem en zeiden: Meester, wanneer zal dit dan geschieden? En wat is het 
teken, dat deze dingen zullen gebeuren? 
 
Lukas 21:28 
Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden 
omhoog, want uw verlossing genaakt. 
 
Johannes 16:1-4 
Dit heb Ik tot u gesproken, opdat gij niet ten val komt. Men zal u uit de synagoge 
bannen; ja, de ure komt, dat een ieder, die u doodt, zal menen Gode een heilige dienst 
te bewijzen. En dit zullen zij doen, omdat zij noch de Vader, noch Mij kennen. Maar 
deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat, wanneer hun uur komt, gij u moogt 
herinneren, dat Ik ze u gezegd heb. Doch dit heb Ik u niet van het begin aan gezegd, 
omdat Ik bij u was. 
 
Openbaring 13:7-8 
En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en 
hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En allen, die op de 
aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het 
boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld. 
 

Er is geen escape mogelijk....... tenzij je van de aarde ontsnapt. 
 
En daarom moeten we ophoog kijken want onze hulp komt van de Here en Hij komt 
nooit te laat.  Hij heeft namelijk een plan ons diegenen te verlossen die hun hoop op 
Jezus Christus hebben gesteld en Hem uit de hemel verwachten. 
 
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. 
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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, (peace and security) 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 daags. 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, die voor ons gestorven is, 
opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven. Vermaant 
daarom elkander en bouwt elkander op, gelijk gij dit ook doet. 
 
Dat is Gods escape voor hen die Hem uit de hemelen verwachten en daarom heffen 
we onze hoofden op en zien we op naar de hemel. 
 
Wat Jezus zelf zegt over waken en bidden 
1. Waakt dan, want gij weet niet, op welke dag uw Here komt.  Mattheus 24:42 
2. Want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. Mattheus 24:44  
3. Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur. Mattheus 25:13 
4. Waakt dan, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal.  Marcus 13:35 
5. Wat Ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt! Marcus 13:37 
6. Waakt want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen Luk. 12:40  
7. Waakt te allen tijde, opdat gij moogt ontkomen aan wat geschieden zal. Lucas 21:36 
8.  Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart. Openbaring. 16:15 
 
Vlucht of verlangen of beiden? 
Gods toorn ontlopen is geen ontsnappingstheologie maar wijsheid.    
 
Gen 39:12 Jozef liet zijn kleed in haar hand, vluchtte en liep naar buiten  
1Co 10:14 Daarom dan, mijn geliefden, ontvlucht de afgoderij! 
Mt 2:13 Sta op, neem het kind en zijn moeder en vlucht naar Egypte 
Mt 10:23 Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de ander 
1Thess5:9 Want God heeft ons niet gesteld tot toorn, maar tot het verkrijgen van 
zaligheid door onze Here Jezus Christus. 
1Thess 1:10 Geroepen om de levende God te dienen en uit de hemelen zijn Zoon te 
verwachten, Jezus, die ons verlost van de komende toorn. 
Openb 3:10 Omdat gij het bevel bewaard hebt 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. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat 
niemand uw kroon neme.  
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De grote ontsnapping 
1. Verlossing is een ontsnapping van zonde 
2. Genezing is een ontsnapping van ziekte 
3. Bevrijding is een ontsnapping van demonen 
4. Vergeving is een ontsnapping van schuld 
5. Redding is een ontsnapping van de hel 
6. Opstanding is een ontsnapping van de dood 
7. Opname is een ontsnapping van Gods toorn 
 
Mattheus 25 verteld ons de gelijkenis van de 10 maagden 
die zich klaarmaakten om de Bruidegom tegemoet te gaan. 
  
Ze waren alle 10 maagd 
Ze hadden alle 10 een brandende lamp 
Ze gingen alle 10 de Bruidegom tegemoet 
Ze vielen alle 10 in slaap 
Ze werden alle 10 wakker 
Ze stonden alle 10 op 
Ze wilden alle 10 hun lampen opnieuw aansteken. 
Zij die gereed waren gingen mee, de bruiloftszaal in. 
De dwazen kwamen te laat en Jezus zei: Ik ken u niet! 
  
Matt 25:13 Waakt daarom, want gij weet nog de dag nog het uur  
 
Jezus zegt: Ja, Ik kom spoedig! 
 
De Geest & de Bruid zeggen: 
Amen, kom, Here Jezus! 
 
Romeinen 8:18-25  
Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen 
de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend 
verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de 
schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) 
Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping 
zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid 
van de heerlijkheid der kinderen Gods. 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. Want in die hoop zijn 
wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op 
hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij 
het met volharding.  
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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.  

 
Een nieuw Gospel-Festival stond voor 4 
november a.s.  Door politieke onrust in 
de regio is dit verplaatst naar 10 
November en naar Pattoki-City. Bidt 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 realiseren. 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! 
 

http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
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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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. 
 

Een Enorme Oogst 
Mijn partner in India heeft een groot plan opgezet. Een eenmalige actie in heel Tamilnadu 
met de 40 trucks die elk 10 locaties bereiken, 400 in totaal in een groot festival.  

  
 
Kingsly schrijft: 
We zijn ons aan het voorbereiden voor de het Grote Gospel Festival in Tamilnadu op 9 
december 2022. Op die dag zullen op 40 locaties onze 40 Gospel Trucks ingezet worden. We 
streven er naar minstens 400.000 mensen te bereiken met deze Gospel outreach, het zal de 
eerste in zijn soort zijn in de geschiedenis van India. 
 
Op 1 november zijn we begonnen met een 40 dagen vasten en kettinggebeden. En dit zal 
doorgaan tot op 9 december op 400 locaties. We geloven in een massaal ontwaken in de kerken 
en een grote oogst van zielen op die historische dag. Op alle locaties hebben we alle lokale 
voorgangers, evangelisten en zendelingen uitgenodigd om met deze massale evangelie 
bijeenkomst mee te helpen en er getuige van te zijn. 

We hebben veel gebedsondersteuning in voorbereiding op deze bijzondere dag. Dit mega-
evenement is bedoeld om de overwinning te markeren en te vieren van het uitbrengen van 40 
Gospel Trucks naar 40 districten van Tamilnadu. Dit is een bijzonder memorabele 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 
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afgelopen 4 jaar heeft de Heer ons in staat gesteld om 40 Gospeltrucks uit te laten rollen. Het 
is een verbazingwekkende en wonderbaarlijke voorziening van God. Wij geloven dat Gods 
Hand ons zal blijven leiden in het bereiken met de verlossende boodschap van Jezus. 

Onze broer Jaap Dieleman is de visionair achter dit werk waar hij zich met passie voor heeft 
ingezet om deze droom te realiseren. Het zal dus een grote zegen en een grote aanmoediging 
zijn voor al onze Indiase zendelingen dat Jaap op die speciale dag zal spreken en dienen op de 
40 kruistochtlocaties. 

We drukken 400.000 beslissingskaarten, flyers, posters, banieren enz. Het zal een groot feest 
zijn op aarde en ook in de hemel, omdat veel zondaars zich zullen bekeren en verlossing zullen 
aanvaarden. Veel slaven van de duisternis zullen worden bevrijd door het bloed van Jezus 
Christus. De kosten voor dit grote festival zullen bestaan uit de huur en het transport van de 
grote LED-schermen, extra luidsprekers, lichten, internetverbinding, videocamera's en technici 
voor alle 40 locaties. Omdat de meeste locaties in extreme uithoeken van Tamil Nadu zijn, 
zullen we alle logistiek zelf moeten mobiliseren. We hebben dus een heel strak budget 
uitgewerkt na veel onderhandelen. Met alles inbegrepen kunnen we het doen voor €2.500 per 
locatie. Met 40 locaties gaat het dus oom een budget van €100.000 euro voor alle 40 locaties 
bij elkaar. Al onze inspanningen, gebeden en investeringen zullen een enorme en eeuwige 
vrucht brengen in het Koninkrijk van God. Honderdduizenden levens zullen voor eeuwig worden 
gered. Wij geloven in een Grote God om deze grote berg van te verplaatsen, Wij geloven dat 
we een grote oogst zullen zien! De tijd is Nu en de oogst is overvloedig. We geloven voor 
miljoenen zielen in India. Helpt u mee om deze grote oogst binnen te halen? Met veel gebed 
en 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 met onze trucks al zeker een miljoen beslissingen voor 
Jezus mogen zien. Maar dit 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> de omslag. Vermeld bij uw donatie uw 
adresgegevens zodat we het kunnen sturen Wilt u meehelpen? 
Klik dan hier om te doneren. 
 
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 

https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india/
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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 
 

       
 

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/

