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Wachter 122 

Een hoopvolle toekomst 
 
Jeremia 29:11 - Kijk in de context!!! 
Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van 
vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. 
 
Jeremia 28:1-4 - De profeet Chananja 
Chananja zei: Zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: Ik heb het juk van de 
koning van Babel verbroken. Binnen nog twee jaren breng Ik naar deze plaats terug al het 
vaatwerk van het huis des HEREN, dat Nebukadnessar, de koning van Babel, uit deze plaats 
weggenomen en naar Babel gebracht heeft; ook Jechonja, de zoon van Jojakim, de koning 
van Juda, en al de ballingen van Juda, die naar Babel gegaan zijn, breng Ik naar deze plaats 
terug, luidt het woord des HEREN; want Ik zal het juk van de koning van Babel verbreken. 
 
Jeremia 28:5-8 - De profeet Jeremia bijna misleid 
Jeremia zei tegen Chananja in tegenwoordigheid van de priesters en het gehele volk: Amen, 
zó doe de HERE! De HERE vervulle de woorden die gij geprofeteerd hebt, door het vaatwerk 
van het huis des HEREN en al de ballingen uit Babel naar deze plaats terug te brengen. Hoor 
evenwel naar dit woord, dat ik ten aanhoren van u en van het gehele volk spreek: De 
profeten die er vóór mij en vóór u van ouds geweest zijn, die hebben over machtige landen 
en grote koninkrijken geprofeteerd van oorlog, rampspoed en pest; de profeet die van vrede 
profeteert - als het woord van die profeet komt, zal van die profeet erkend worden, dat de 
HERE hem in werkelijkheid gezonden heeft. 
 
Jeremia 28:10-11 - De profeet Chananja werd over enthousiast 
Toen nam de profeet Chananja het juk van de hals van de profeet Jeremia en brak het, en zei 
in tegenwoordigheid van het gehele volk: Zo zegt de HERE: Evenzo zal Ik het juk van 
Nebukadnessar, de koning van Babel, binnen nog twee jaren van de hals van alle volken 
verbreken. Doch de profeet Jeremia ging zijns weegs. 
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Jeremia 28:12-17- De profeet Jeremia ontvangt correctie van de Heer 
Het woord des HEREN echter kwam tot Jeremia, nadat Chananja het juk van de hals van de 
profeet Jeremia gebroken had: Ga heen en zeg tot Chananja: Zo zegt de HERE: Een houten 
juk hebt gij gebroken en in de plaats daarvan maakt gij u een ijzeren juk. Want zo zegt de 
HERE der heerscharen, de God van Israël: Een ijzeren juk heb Ik op de hals van al deze 
volken gelegd, om Nebukadnessar, de koning van Babel, dienstbaar te zijn, en zij zullen 
hem dienstbaar zijn; ja, zelfs het gedierte des velds heb Ik hem gegeven. Ook zei Jeremia 
tot de Chananja: Hoor nu, Chananja, de HERE heeft u niet gezonden, en gij hebt dit volk op 
een leugen doen vertrouwen; daarom, zo zegt de HERE: Zie, Ik zend u weg van de 
aardbodem, nog dit jaar zijt gij een lijk, omdat gij afval van de HERE hebt gepredikt. 
En de profeet Chananja stierf in dat jaar, in de zevende maand. 
 
Jeremia 29:1-7 - De brief van Jeremia aan de ballingen 
Zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël, tot al de ballingen die uit Jeruzalem naar 
Babel in ballingschap zijn weggevoerd: Bouwt huizen en woont daarin, legt tuinen aan en 
eet de vrucht daarvan; neemt vrouwen en verwekt zonen en dochters, neemt vrouwen 
voor uw zonen en geeft uw dochters aan mannen, opdat zij zonen en dochters baren; 
vermeerdert daar en vermindert niet. Zoekt de vrede voor de stad waarheen Ik u in 
ballingschap heb doen wegvoeren, en bidt voor haar tot de HERE, want in haar vrede zal 
uw vrede gelegen zijn. Want zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: Laten uw 
profeten die in uw midden zijn, en uw waarzeggers u niet misleiden, en luistert niet naar uw 
dromers, die gij laat dromen; want zij profeteren u vals in mijn naam; Ik heb hen niet 
gezonden, luidt het woord des HEREN.  
 
Jeremia 29:8-12 - Gods belofte van herstel 
Want zo zegt de HERE: Neen, als voor Babel zeventig jaren voorbij zullen zijn, dan zal Ik naar 
u omzien en mijn heilrijk woord aan u in vervulling doen gaan door u naar deze plaats terug 
te brengen. Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, 
gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Dan zult 
gij Mij aanroepen en heengaan en tot Mij bidden, en Ik zal naar u horen; dan zult gij Mij 
zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij vraagt met uw ganse hart. Dan zal Ik Mij door u 
laten vinden, luidt het woord des HEREN, en in uw lot een keer brengen; dan zal Ik u 
verzamelen uit alle volkeren en van alle plaatsen waarheen Ik u verstoten heb, luidt het 
woord des HEREN, en u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb doen 
wegvoeren (die plaats is Israel en Jeruzalem) 
 
Wanneer gij zegt: De HERE heeft ons in Babel profeten verwekt - neen, zo zegt de HERE van 
de koning die op de troon van David gezeten is, en van het ganse volk dat in deze stad woont, 
uw broeders die niet met u in ballingschap gegaan zijn, zo zegt de HERE der heerscharen: Zie, 
Ik zend het zwaard, de honger en de pest onder hen en Ik maak hen als afschuwelijke vijgen, 
zo slecht, dat zij niet te eten zijn; Ik achtervolg hen met het zwaard, de honger en de pest en 
Ik maak hen tot een schrikbeeld voor alle koninkrijken der aarde, tot een voorwerp van 
verwensing, van ontzetting, tot een aanfluiting en een smaad onder alle volken waarheen 
Ik hen verstoot, omdat zij niet naar mijn woorden gehoord hebben, luidt het woord des 
HEREN, waarmee Ik mijn knechten, de profeten, tot hen zond, vroeg en laat, zonder dat gij 
gehoord hebt, luidt het woord des HEREN.  
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Hoort gij dan naar het woord des HEREN, o alle ballingen die Ik uit Jeruzalem naar Babel 
weggezonden heb! Zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël, van Achab, de zoon 
van Kolaja, en van Sidkiahu, de zoon van Maäseja, die in mijn naam vals profeteren: Zie, Ik 
geef hen in de macht van Nebukadressar, de koning van Babel, die hen voor uw ogen ter 
dood zal brengen, zodat aan hen een vervloeking zal ontleend worden bij alle ballingen van 
Juda die in Babel zijn: De HERE doe met u als met Sidkiahu en Achab, die de koning van Babel 
op het vuur geroosterd heeft! - omdat zij een schandelijke dwaasheid in Israël hebben 
begaan, overspel hebben gepleegd met de vrouwen van hun naasten en in mijn naam een 
woord hebben gesproken, dat een leugen was, dat Ik hun niet had opgedragen. Ja, Ik weet 
het wel en ben er getuige van, luidt het woord des HEREN. 
 
Jeremia 29:24-32 - Jeremia profeteert tegen Semaja 
En tot Semaja, de Nechelamiet, moet gij dit zeggen: Zo zegt de HERE der heerscharen, de 
God van Israël: Omdat gij in uw naam aan het gehele volk in Jeruzalem en de priester 
Sefanja, de zoon van Maäseja, en al de priesters een brief gezonden hebt van deze inhoud: 
De HERE heeft u tot priester aangesteld in de plaats van de priester Jojada, om opziener te 
zijn in het huis des HEREN over een ieder die waanzinnig is en zich als profeet voordoet en 
om die in blok en halsijzer te zetten; maar waarom zijt gij dan niet opgetreden tegen 
Jeremia uit Anatot, die zich bij u als profeet voordoet? - hij heeft ons in Babel immers de 
boodschap gezonden: Het zal nog lang duren, bouwt huizen en woont daarin, legt tuinen 
aan en eet de vrucht daarvan. De priester Sefanja had namelijk deze brief aan de profeet 
Jeremia voorgelezen. 
 
Het woord des HEREN nu kwam tot Jeremia: Zend deze boodschap aan al de ballingen: Zo 
zegt de HERE van Semaja, de Nechelamiet: Omdat Semaja voor u geprofeteerd heeft, 
zonder dat Ik hem gezonden heb en u op een leugen heeft doen vertrouwen, daarom zo 
zegt de HERE: Zie Ik doe bezoeking aan Semaja, de Nechelamiet, en zijn nageslacht; van de 
zijnen zal niemand onder dit volk wonen en hij zal het heil niet zien, dat Ik mijn volk breng, 
luidt het woord des HEREN, omdat hij afval van de HERE gepredikt heeft. 
 
Jeremia 30: 1-3 - Profetie over Israels herstel 
Het woord, dat van de HERE tot Jeremia kwam: Zo zegt de HERE, de God van Israël: Schrijf 
alle woorden die Ik tot u gesproken heb, in een boek. Want zie, de dagen komen, luidt het 
woord des HEREN, dat Ik in het lot van mijn volk Israël en Juda een keer breng, zegt de 
HERE, en hen terugbreng in het land dat Ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat zij het 
zullen bezitten. 
Jeremiah 31:8 
Zie, Ik breng hen uit het land van het noorden en verzamel hen van de einden der aarde; 
onder hen blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen; in een grote schare zullen 
zij hierheen terugkeren. 
 
Jeremia 31:10 - God bevestigt opnieuw Israels herstel 
Hoort het woord des HEREN, o volken, verkondigt het in verre kustlanden en zegt: Hij, die 
Israël verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde. Want de 
HERE maakt Jakob vrij en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij. Zo komen zij 
jubelend op de hoogte van Sion en stromen toe naar het goede des HEREN, naar koren, most 
en olie, naar schapen en runderen; hun ziel zal zijn als een besproeide hof, zij zullen nooit 
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meer versmachten. Dan verheugt zich het meisje in de reidans, jongelingen en grijsaards 
tezamen. Ik verander hun rouw in vreugde. Ik troost en verblijd hen na hun smart. Ik laaf de 
ziel der priesters met het vette en mijn volk wordt met het goede van Mij verzadigd, luidt het 
woord des HEREN. 
 
Zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israël: Wederom zal men dit woord zeggen in 
het land van Juda en in zijn steden, wanneer Ik een keer heb gebracht in hun lot: De HERE 
zegene u, rechtvaardige woonstede, heilige berg! Daar zal Juda wonen met al zijn steden 
tezamen, landbouwers en die met de kudde uittrekken; want Ik verkwik de vermoeide ziel, 
elke versmachtende ziel verzadig Ik. Hierbij ontwaakte ik en zag op; mijn slaap was zo zoet. 
Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik het huis van Israël en het huis van 
Juda bezaai met zaad van mensen en zaad van dieren; en het zal gebeuren, zoals Ik wakker 
ben geweest om hen uit te rukken en af te breken, te verwoesten en te verdelgen en 
rampen over hen te brengen, zo zal Ik wakker zijn om hen te bouwen en te planten, luidt 
het woord des HEREN.  
 
 
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 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! 

http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://www.abbachildcare.org/doneer.html
https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://www.facebook.com/1499737168/videos/1155040482057769/
https://shop-heilbode.nl/doneren/
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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. 
 
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-gospel-festivals-pakistan/
https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://shop-heilbode.nl/doneren/
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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/

