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Wachter 131 

 
Nep Nieuws 
 
Han van Meegeren - meestervervalser = Zelfs zijn vervalsingen zijn veel waard. 
Vals geld, nep-kleding, horloges, schoenen, etc. Zijn vaak niet van echt te onderscheiden. 
 
Jesaja 5:20 
Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als 
licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter. 
 
2 Thessalonicenzen 2:1-3a 
Maar wij verzoeken u, broeders, met betrekking tot de komst van [onze] Here Jezus Christus 
en onze vereniging met Hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, -
-hetzij door een geestesuiting, -hetzij door een prediking, -hetzij door een brief, die van ons 
afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren (reeds) aanbrak. Laat niemand u misleiden, op 
welke wijze ook. 
 
Nep-nieuws (fake-news) bestond toen dus ook al. Paulus had er ook al last van. 
 
Nep-nieuws over Jaap Dieleman 
- Emails met link uit mijn naam - Maar mijn naam fout gespeld, en niet mijn emailadres. 
- Jaap gelooft in achterover vallen?????  Ik geloof juist in opstaan - Arise en Shine 
- Jaap zei: als je het vaccin neemt, ben je voorgoed verloren (nooit gezegd). 
- Jaap zei: als je het vaccin niet neemt, word je onthoofd 
- Jaap zei: De grote verdrukking is al begonnen - nee, juist niet 
- Jaap zei: Jezus komt voor 14 mei 2021 om ons op te nemen. Nooit gezegd 
- Jaap zei: Voorspoed is Gods design - maar ik ben geen voorspoedprediker 
- Jaap zei: Als je niet heilig genoeg bent, ga je niet mee in de opname 
- Jaap zei, zei..., zei!!!!! 
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2 Petrus 3:15-16 - Het verdraaien van Gods Woord 
..., zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de hem gegeven wijsheid u geschreven heeft, 
evenals in alle brieven, wanneer hij over deze dingen spreekt. Daarin is een en ander moeilijk 
te verstaan, wat de onkundige en onstandvastige lieden tot hun eigen verderf verdraaien, 
evenals trouwens de overige schriften. 
 
Mattheus 24:4-5, 11, 24 
En Jezus antwoordde en zei tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! Want velen zullen 
komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. 
11. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. 
24. Er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en 
wonderen doen, zodat zij, ware het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. 
 
1 Kings 22:22-23 (2 Kronieken 18: 19-22) 
Hij antwoordde: ik zal heengaan en een leugengeest worden in de mond van al zijn 
profeten. Toen zei Hij: gij moet hem verleiden, en gij zult er ook toe in staat zijn; ga heen en 
doe het. Nu dan, zie, de HERE heeft een leugengeest gegeven in de mond van al deze 
profeten van u, want de HERE heeft onheil over u besloten. 
 
Openbaring 18:23 
En geen lamplicht zal meer in u schijnen, en geen stem van bruidegom en bruid zal meer in u 
gehoord worden, want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde, want door uw 
toverij werden alle volken verleid; 
 
Wat verkies jij? 
Psalm 119:30- Ik verkies de weg der waarheid, Ik stel uw verordeningen voor mij. 
Joh 14:6- Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
Joh 16:13- de Geest der waarheid, Hij zal u de weg wijzen tot de volle waarheid 
Joh 8:32- en gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. 
 
The truth will set you free, but first it will make you miserable - Alexander Solzhenitsyn: 
De waarheid maakt je vrij, maar eerst word je er misselijk van. 
 
2 Thessalonicenzen 2:10b-12 
omdat zij de liefde tot de waarheid verworpen hebben, waardoor zij hadden kunnen 
behouden worden. 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. 
 
Psalm 15 -Wie mag bij God verkeren? 
HERE, wie mag verkeren in uw tent? Wie mag wonen op uw heilige berg? 
Hij, die onberispelijk wandelt en doet wat recht is en waarheid spreekt in zijn hart, 
die met zijn tong niet lastert, die zijn metgezel geen kwaad doet en geen smaad op zijn 
naaste laadt; in wiens ogen de verwerpelijke veracht is, terwijl hij hen eert, die de HERE 
vrezen. Heeft hij tot zijn schade gezworen, hij verandert het niet; 
hij leent zijn geld niet op woeker en aanvaardt geen geschenk tegen de onschuldige. 
Wie zó handelt zal nimmer wankelen. 
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Johannes 18:33 - Wat is waarheid 
Pilatus dan keerde terug in het gerechtsgebouw en riep Jezus en zei tot Hem: Zijt Gij de 
Koning der Joden? Jezus zei: Zegt gij dit uit uzelf of hebben anderen u over Mij gesproken? 
Pilatus zei: Uw volk en de overpriesters hebben U aan mij overgeleverd; wat hebt Gij gedaan? 
Jezus zei: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; indien mijn Koninkrijk van deze wereld 
geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou 
worden overgeleverd; nu echter is mijn Koninkrijk niet van hier. Pilatus zei: Zijt Gij dus toch 
een koning? Jezus antwoordde: Gij zegt, dat Ik koning ben. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe 
ben Ik in de wereld gekomen, opdat Ik voor de waarheid zou getuigen; een ieder, die uit de 
waarheid is, hoort naar mijn stem. Pilatus zei tot Hem: Wat is waarheid? En na dit gezegd te 
hebben, kwam hij weder naar buiten tot de Joden en zei tot hen: Ik vind geen schuld in Hem. 
 
Johannes 14:6 
Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij. 
Mijn vertaling is: IK ben DE WEG der WAARHEID, die tot HET LEVEN leidt. 
 
Jezus  = De Waarheid in eigen persoon 
De Bijbel = Het Woord der Waarheid 
Heilige Geest  = De Geest der Waarheid 
 
 
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! 
  
 

http://www.ontzagwekkendnieuws.nl/
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-30-000-bijbels-pakistan/
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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! 
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 

https://rumble.com/v20ha3c-healing-gospel-rally-2022.html
https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india/
http://www.heilbode.nl/webshop.html
http://www.heilbode.nl/webshop.html
https://shop-heilbode.nl/product/de-dag-des-heren/
https://rumble.com/v20ha3c-healing-gospel-rally-2022.html
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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/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/

