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Wachter 130 

 
In de lucht 
 
Deze belofte is uitsluitend voor degenen die hun geloof in Jezus Christus hebben gesteld, redding 
hebben ontvangen en vervuld en verzegeld zijn met de Heilige Geest.   

 
1 Korintiërs 15:51 
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, want de bazuin zal klinken en de doden 
zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 

 
1 Thessalonicenzen 4:15-17 
Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des 
Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, 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. 
 
1- op de wolken in een oogwenk (omhoog) 
2- weggevoerd, opgenomen worden (omhoog) 
3- in de lucht (omhoog) 
 
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 heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn 
moogt, waar Ik ben. 
 
Waar is het Vadershuis? 
Is het vaders huis in Israel? Is het vaders huis in Curaçao, de Canarische eilanden, Bali, Hawaï? 
Is het vaders huis op aarde, of ergens in een geheime ondergrondse grot? 
Nee! - Het vadershuis is  boven, is in de hemel! 
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Jesaja 66:1 
Zo zegt de HERE: De hemel is mijn troon en de aarde de voetbank mijner voeten, waar zou dan het 
huis zijn, dat gij Mij zoudt bouwen, en waar de plaats mijner rust? 
 
Hebreeën 8:1-2 
De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter 
rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, de dienst verrichtende in het heiligdom,  
in de ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een mens. 
 
Handelingen 1:9-11 
En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem 
aan hun ogen. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij heenvoer, zie, twee mannen in witte 
klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileïsche mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de 
hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij 
Hem ten hemel hebt zien varen. 
 
Lukas 17:31-36 -Jezus in de Zaligsprekingen 
Wie op die dag op het dak zal zijn, terwijl zijn huisraad in huis is, ga niet naar beneden om het te 
halen, en wie in het veld is evenzo, hij kere niet terug. Denkt aan de vrouw van Lot! Ieder, die zijn 
leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen, maar ieder, die het verliezen zal, die zal het 
vernieuwen. Ik zeg u, in die nacht zullen er.... 
 
Wie zijn leven wil vasthouden zal het verliezen - dat gebeurde de vrouw van Lot- het slecht 
Wie zijn leven verliest, zal het vernieuwen, winnen - dat gebeurde Lot en zijn dochters - het goede 
 
Twee in één bed zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden. 
Twee vrouwen zijn bezig zijn met malen, de ene zal aangenomen, de andere achtergelaten worden. 
Twee zullen op het land zijn, de een zal aangenomen, de ander achtergelaten worden. 
 
De een die wordt aangenomen ontvangt het goede - Lot en zijn dochters lieten los 
De ander die achterblijft ontvangt het slechte - de vrouw van Lot wilde vasthouden 
 
Verkeerde uitleg corrigeren - aangenomen achtergelaten 
Sommigen hebben dit Schriftgedeelte verdraaid en zeggen dat degenen die aangenomen worden het 
slechte krijgen en degene die achterblijven het goede. Dit is een totale verdraaiing van dit vers. 
 
Aangenomen = het goede 

Aangenomen = paralambanō (G3880 Strong's - Grieks) = nemen, ontvangen, accepteren, tot je 
nemen, mee wegnemen. met je meenemen vanwege vriendschap en relatie. dichtbij brengen, 
ontvangen, iemand in contact brengen, dichtbij brengen vanwege een  intieme vertrouwensrelatie. 
Achtergelaten = het slechte 

Achtergelaten = aphiēmi (G863 Strong's - Grieks) = verlaten, in de steek laten, alleen laten, weg 
sturen, scheiden (zoals een man van zijn vrouw), wegsturen, negeren, verwaarlozen, achterlaten, 
weggaan van iemand om ergens anders naar toe te gaan, banden verbreken, dood laten gaan.  
 
Mattheus 1:20 - Jozef overwoog Maria te verlaten 
Een engel des Heren verscheen hem in de droom en zei: Jozef, zoon van David, schroom niet Maria, 
uw vrouw, tot u te nemen (paralambanō), want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest.  
 
Jezus verliet degene die geen geloof in Hem heeft, de gelovige werd niet achtergelaten, maar door 
Jezus meegenomen, dat is het goede, dat is de Opname. 
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Openbaring 19:17-18 En ik zag een engel staan op de zon en hij riep met luider stem en zei tot alle 
vogels, die in het midden des hemels vlogen: Komt, verzamelt u tot de grote maaltijd Gods, om te 
eten het vlees van koningen, van oversten over duizend, van sterke, van paarden en van hen, die 
daarop zitten, en het vlees van allen, vrijen en slaven, kleinen en groten.  
 
Twee dezelfde teksten met verschillende betekenissen 

Matt. 24:28: Waar het aas (ptōma-G4430) is, daar zullen de gieren zich verzamelen (Rev. 19:17-18). 

Lukas 17:37: Waar het lichaam (sōma-G4983) is, daar zullen ook de gieren (aetos) zich verzamelen.  
Matt 24:28 spreekt over iets anders. Misschien wel over Ezechiël 39:4 en 17-20 en Openb. 19:17-18 
 
Verkeerde uitleg corrigeren - lichaam - gieren 
Lukas 17:24 wordt vaak verkeerd uitgelegd. Alsof de lijken voor de aasgieren worden gegooid. 
Alsof degenen die aangenomen worden het slechte krijgen en degene die achterblijven het goede. 
Dit is een totaal verkeerde uitleg en verdraaiing van dit vers. 
 

Lichaam = sōma (G4983 Strong's) refereert naar een levend lichaam, zelfs een verheerlijkt lichaam.  

Luke 12:4b: vreest hen niet, die het lichaam (sōma) doden en daarna niets meer kunnen doen. 
Verwijst ook naar het lichaam van Christus als een vereniging van alle gelovigen als een familie.   

Aas = ptōma (G4430 Strongs) refereert naar een dood lichaam, een lijk, een karkas. 

Gieren = aetos (G105 Strongs) = niet gier of aasgier zoals in sommige vertalingen maar arend of 
adelaar. Deze komen zelden op aarde en vliegen vaak hoog in de lucht op hoogten van drie tot 4,5 
km. Voor degenen die zich aan de gier willen houden, dan is het de griffioengier, die nog veel hoger 
vliegt, tot op 11 km. Op aarde zijn ze solitair, maar hoog in de hemel verzamelen ze zich.  
 
Waarom worden we van de aarde weggenomen? 
We gaan naar boven er is een reden waarom we naar boven moeten gaan, want we kunnen niet op 
aarde zijn tijdens de zevenjaar-verdrukkingsperiode. Want de verdrukking  komt over de hele aarde.  
Als je op aarde bent, zul je de toorn de gruwel en de kwelling van de verdrukking periode ervaren. 
De enige manier om deze dingen niet te ervaren, is door van de aarde te worden opgenomen, 
precies zoals ook Johannes zegt. 
 
Openbaring 3:10-11  
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. Ik 
kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme. 
 
De enige manier om de ure der verzoeking te ontlopen die over de hele aarde komt is de Opname in 
de lucht waarbij we van de aarde worden weggenomen, de Here tegemoet in de lucht. 
 
Jesaja 26 19-21 
Herleven zullen uw doden - ook mijn lijk -, opstaan zullen zij. Ontwaakt en jubelt, gij, die woont in het 
stof! Want uw dauw is een dauw van licht; en de aarde zal aan de schimmen het leven hergeven. 
Kom, mijn volk, ga in uw binnenkamers, en sluit uw deuren achter u; verberg u een korte tijd, tot de 
gramschap over is. Want zie, de HERE verlaat zijn plaats om de ongerechtigheid der bewoners van de 
aarde aan hen te bezoeken; dan zal de aarde het op haar vergoten bloed aan het licht brengen en 
haar verslagenen niet langer bedekken. 
 
Jesaja 40:30-31 
Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, maar wie de HERE verwachten, 

putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden (Nesher - H5404 -Strongs = adelaar, 
vale gier of  griffioengier).  
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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 PAKISTAN & INDIA  
De 50.000 bijbels die we voor India hebben laten drukken zijn geleverd, 
maar met het grote aantal mensen dat tot geloof komt, kunnen we er 
zelfs wel 500.000 gebruiken. Uiteraard kost dat geld, en daarom blijven 
we doorgaan met de Bijbel-actie want we hebben veel geld nodig om 
zoveel bijbels te kunnen kopen. We zien op naar onze Hemelse Vader en 
vragen Hem de hemelsluizen te openen en te voorzien. Als u wilt 
meehelpen, heel graag. Elke gift vanaf €100,- willen we bedanken met dit 
boek over Israel. <-- 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! 
  
 
GOSPELTRUCKS INDIA   

Het filmpje hiernaast toont het verslag 
van de Gospel Rally van 9 dec. 2022. In 
2022 zagen we in India en Pakistan 
samen meer dan 2 miljoen mensen een 
keuze voor Jezus maken. Zo inspirerend 
en wat een uitdaging voor dit nieuwe 
jaar. We zijn zo dankbaar voor deze 
grote oogst en voor alle werkers in India 
en alle sponsors in Nederland die ons 
hierbij gesteund hebben. Dank je wel! 

 
VIJF MILJOEN ZIELEN 
Met 40 trucks die elke dag in India uitgaan, en straks ook 2 grote Prayer festivals per maand in 
Pakistan, verwachten we twee keer zoveel mensen te bereiken met het Goede Nieuws van 
Jezus. Een enorme uitdaging die we aanvaard hebben. We hebben de hand aan de ploeg 
geslagen en kijken niet achterom, maar vooruit in dit jaar 2023. En we zullen hiermee 
doorgaan totdat Hij komt. We zijn vol enthousiasme, maar vragen jullie te blijven bidden, want 
de vijand vindt dit niet leuk. Dank God met ons en bid mee voor meer! En wilt u ondersteunen 
klik dan hier! 

http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-30-000-bijbels-pakistan/
https://rumble.com/v20ha3c-healing-gospel-rally-2022.html
https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://rumble.com/v20ha3c-healing-gospel-rally-2022.html
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DE OOGST IS GROOT MAAR ARBEIDERS ZIJN ER WEINIG 
Nu kan niet iedereen zelf gaan, maar we kunnen in zekere zin, toch ook 
wel gaan. Namelijk door: betrokken te zijn, te bidden, te bemoedigen, 
door te steunen en door te doneren. Want er is veel geld nodig om 
deze visie waar te maken. Zonder de financiële hulp komt er veel werk 
stil te liggen. En dat willen we natuurlijk niet! Daarom vragen we u om 
ons werk te blijven steunen. Elke gift vanaf €100,- willen we bedanken 
door de gevers 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 
onze webshop waar u diverse opbouwende boeken kunt vinden.  
 
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  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   
 

       
 

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://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india/
http://www.heilbode.nl/webshop.html
http://www.heilbode.nl/webshop.html
https://shop-heilbode.nl/doneren/
http://www.heilbode.nl/assets/files/Nieuws-update--november2022.pdf
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/
https://shop-heilbode.nl/product/de-dag-des-heren/

