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Wachter 134 

 
Raak Hem aan! 
 
Het is een ding dat Jezus jou aanraakt en een ander ding dat jij Jezus aanraakt 
 
Ma eüs 20:29-34 - Jezus raakt de blinden aan (zie ook Blinde Bar meus)  
En twee blinden, die aan de weg zaten, riepen, toen zij hoorden, dat Jezus voorbijging:  
 
Here, heb medelijden met ons, Zoon van David! En de schare bestra e hen, dat zij zwijgen 
zouden.  
 
Maar zij riepen des te meer: Here, heb medelijden met ons, Zoon van David! En Jezus stond 
s l, riep hen en zei: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal?  Zij zeiden: Here, dat onze ogen geopend 
worden.  
 
Jezus werd met on erming bewogen en raakte hun ogen aan, en terstond werden zij ziende 
en zij volgden Hem. 
 
Markus 5:25-34 - De vrouw die Jezus aanraakt! (zie ook Ma hew 9:20 en Lukas 8:43-48) 
 
Een vrouw, die twaalf jaar aan bloedvloeiingen geleden had, en veel doorstaan had van 
vele dokters en al het hare daaraan ten koste had gelegd en geen baat had gevonden, maar 
veeleer achteruit was gegaan, had gehoord, wat er van Jezus verteld werd, en zij kwam 
tussen de schare en raakte van achter de kwast van zijn kleed aan. Want zij zei: Indien ik 
slechts zijn klederen kan aanraken, zal ik behouden zijn. En terstond droogde de bron van 
haar bloed op en zij bemerkte aan haar lichaam, dat zij van haar kwaal genezen was. En Jezus 
bemerkte terstond bij Zichzelf de kracht, die van Hem uitgegaan was. Hij keerde Zich om en 
zei: Wie hee  Mij, mijn klederen aangeraakt? Zijn discipelen zeiden: Gij ziet, dat de schare 
tegen U opdringt en Gij zegt: Wie hee  Mij aangeraakt? Hij keek rond om te zien, wie dat 
gedaan had. De vrouw nu, bevreesd en bevende, wetende wat met haar geschied was, kwam 
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en wierp zich voor Hem neer en zei Hem de volle waarheid. Hij zei tot haar: Dochter, uw 
geloof hee  u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw kwaal. 
 
Lukas 18:35-43 - De genezing van Bar meüs 
Het geschiedde nu, toen Hij in de nabijheid van Jericho kwam, dat een blinde aan de weg zat 
te bedelen. Toen deze hoorde, dat er een schare voorbijging, vroeg hij, wat dit was. En zij 
vertelden hem, dat Jezus de Nazoreeër voorbijkwam.  
 
En hij riep en zei: Jezus, Zoon van David, heb medelijden met mij! En die vooraan liepen, 
bestra en hem, dat hij zwijgen zou.  
 
Maar hij schreeuwde des te meer: Zoon van David, heb medelijden met mij! Jezus nu stond 
s l en liet hem bij Zich brengen.  
 
Toen hij naderbij gekomen was, vroeg Hij hem: Wat wilt gij, dat Ik u doen zal? Hij zei: Here, 
dat ik ziende worde!  
 
En Jezus zei tot hem: Word ziende; uw geloof hee  u behouden.  
 
En terstond werd hij ziende en hij volgde Hem, God lovende. En al het volk zag het en gaf 
Gode lof. 
 
Markus 1:40-45 - Jezus raakt een melaatse aan 
En een melaatse kwam tot Hem, die voor Hem op de knieën viel, en smekende tot Hem zei: 
Indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En met barmhar gheid bewogen..,  
 
strekte Hij zijn hand uit, raakte hem aan en zei tot hem: Ik wil het, word rein! En terstond .... 
werd hij rein.  
 
 

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-ac e 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 
gi  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! 
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GOSPELTRUCKS INDIA 
 

 
 
 

VIJF MILJOEN ZIELEN 
 

Het filmpje 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! 

 
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 gi  
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. 
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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 jd: 
€ 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 

 
 

 

 
 

 


