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Wachter 133 

  
Mission Possible 
 
Genesis 18:11 
Abraham nu en Sara waren oud en hoogbejaard; het ging Sara niet meer naar de wijze der 
vrouwen. 12 Dus lachte Sara in zichzelf, denkende: Zal ik wellust hebben, nadat ik vervallen 
ben, terwijl mijn heer oud is? 13 Toen zei de HERE tot Abraham: Waarom lacht Sara daar en 
zegt: Zal ik werkelijk baren, terwijl ik oud geworden ben? 14 ZOU VOOR DE HERE IETS TE 
WONDERLIJK ZIJN? Te bestemder tijd, over een jaar, zal Ik tot u wederkeren, en Sara zal een 
zoon hebben. 15 Toen loochende Sara het: Ik heb niet gelachen, want zij was bevreesd; doch 
Hij zei: Neen, gij hebt wèl gelachen. 
 
Genesis 20:17-18 
Toen bad Abraham tot God, en God genas Abimelek en zijn vrouw en zijn slavinnen, zodat 
zij baarden. De HERE had namelijk elke moederschoot in Abimeleks huis toegesloten ter 
oorzake van Sara, de vrouw van Abraham. 
 
Genesis 21:1 - De HERE bezocht Sara, zoals Hij gezegd had, en de HERE deed aan Sara, zoals 
Hij gesproken had. Isaak betekent lachen. 
 
Romeinen 4:17-22 
Tot een vader van vele volken heb Ik u gesteld - voor het aangezicht van die God, in wie hij 
geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept. En hij heeft tegen 
hoop op hoop geloofd, dat hij een vader van vele volken zou worden, volgens hetgeen 
gezegd was: Zo zal uw nageslacht zijn. En zonder te verflauwen in het geloof heeft hij 
opgemerkt, dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer honderd jaar oud was, 
en dat Sara’s moederschoot was gestorven; maar aan de belofte Gods heeft hij niet 
getwijfeld door ongeloof, doch hij werd versterkt in zijn geloof en gaf Gode eer, in de volle 
zekerheid, dat Hij bij machte was hetgeen Hij beloofd had ook te volbrengen.  
Daarom werd het hem gerekend tot gerechtigheid. 
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1 Korintiërs 2:6 
Toch spreken wij wijsheid bij hen, die daarvoor rijp zijn, een wijsheid echter niet van deze 
eeuw, noch van de beheersers dezer eeuw, wier macht teniet gaat, maar wat wij spreken, als 
een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God (reeds) van eeuwigheid 
voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van 
haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid 
niet gekruisigd hebben. Maar, gelijk geschreven staat: Wat geen oog heeft gezien en geen 
oor heeft gehoord en wat in geen mensenhart is opgekomen, al wat God heeft bereid voor 
degenen, die Hem liefhebben. 
 
VERSLAG VAN ONZE VISIE EN MISSIE IN 2022 
 
14 Maart 2018 - lancering van de 1e truck -  1 November 2022 - lancering van de 40e truck 
In totaal zijn er tot 30 november 2022 met de trucks 1.936.000 mensen tot Jezus gekomen. 
 
We hebben in totaal € 2.773.710 geïnvesteerd in: 40 trucks en onderhoud, bijbels, 
leiderstraining, conferenties, Gospel-rally’s, medische zorg, wezen en weduwen, 
melaatsenzorg, de bouw van een ziekenhuis, noodhulp, etc. Dit staat los van de overige 
kosten die we hebben gemaakt. We zijn God zo dankbaar voor Zijn voorzieningen. 
 
Visie voor 2023 -  5 MILJOEN ZIELEN - CAMPAGNE 

 
Misschien vindt u dit te idealistisch maar ik kan u verzekeren dat dit gebaseerd is op 
de behaalde resultaten van het afgelopen jaar. Met Kingsly in India, hebben we 40 
trucks die in de afgelopen maanden gezamenlijk ruim 200.000 beslissingen voor 
Jezus zagen. Dat is per jaar ruim 2.5 miljoen kostbare zielen.  Met Anwar Fazal van 
Eternal Light TV in Pakistan hebben we drie grote Gospel-Festival gedaan met ong. 
100.000 beslissingen voor Jezus per keer. Dit jaar willen we na januari 2x per maand 
zo'n festival houden. De oogst zal dan zo'n 2.2 miljoen zielen voor Jezus zijn.  
 
De rest hopen we in een paar bijzondere Gospel-festivals te bereiken. Zolang de 
bazuin nog niet zal klinken, zullen wij ons 100% voor dit doel blijven inzetten.   
 
Dat is tevens een uitdaging voor ons geloof. Want naast de overige kosten hebben we 
voor onze "5-Miljoen-Zielen-Campagne" een budget van € 2,5 miljoen nodig.  
Een koopje als je bedenkt dat het ons slecht € 0,50 per persoon kost om deze kostbare 
mensenzielen te bereiken met het Goede Nieuws van onze Here Jezus.   
 
                 ALS DIT MISLUKT IS HET MIJN SCHULD, 

ALS HET GELUKT IS HET GODS 'SCHULD'. 
 
Dit plan is te groot voor een mens. Dit is gedoemd om te mislukken als God niet zelf 
betrokken is, maar als het gelukt, weet iedereen dat het Gods werk is. We stappen 
uit de boot van natuurlijke zekerheid in het avontuur van het onmogelijk door met 
Jezus over het water te lopen, zolang we onze ogen op Hem gericht houden. 
Doet u mee als partner. Kijk dan hoe u kunt doneren. 
 

 
 

https://shop-heilbode.nl/doneren/
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SPECIALE MEDEDELINGEN 
Onze Wachter-filmpjes staan op ons YouTube-kanaal en nu ook op Rumble. We zijn ons bewust 
dat elke boodschap die in strijd is met de geest van deze wereld, zomaar geblokkeerd kan 
worden. Daarom vraag ik u om naar: www.ontzagwekkendnieuws.nl te gaan en u in te 
schrijven voor onze nieuwsbrief. Dan krijgt u elke week een mail met link naar de nieuwste 
wachter, een link naar het 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. Daarom blijven we 
doorgaan met de Bijbel-actie want we willen zoveel mogelijk bijbels 
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.  
Klik hier om 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! 

https://www.youtube.com/@jaapdieleman
https://rumble.com/c/c-2233274
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   
 

       
 

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
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/
https://shop-heilbode.nl/product/de-dag-des-heren/

