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Wachter 135 

 
Het beste komt nog! 
 
Psalm 30:4-8 
HERE, Gij deed mij opkomen uit het dodenrijk, Gij hebt mij leven gegeven, zodat ik niet in de 
groeve nederdaalde. Psalm-zingt de HERE, gij zijn gunstgenoten, en looft Zijn Heilige Naam; 
want een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen; des avonds vernacht het 
geween (dood), tegen de morgen is er gejuich (opstanding). 
 
Psalm 34 
Ik wil de HERE te allen tijde prijzen, ... Ik zocht de HERE en Hij antwoordde mij, 
Hij redde mij uit al mijn verschrikkingen.... Deze ellendige hier riep en de HERE hoorde, Hij 
verloste hem uit al zijn benauwdheden. De Engel des HEREN legert Zich rondom wie Hem 
vrezen, en redt hen. Smaakt en ziet, dat de HERE goed is; welzalig de man die bij Hem 
schuilt. Vreest de HERE, gij, zijn heiligen, want wie Hem vrezen, hebben geen gebrek.... 
De ogen des HEREN zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep; 
het aangezicht des HEREN is tegen hen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde 
uit te roeien. Roepen zij, dan hoort de HERE, en Hij redt hen uit al hun benauwdheden. 
De HERE is nabij de gebrokenen van hart en Hij verlost de verslagenen van geest. 
Talrijk zijn de rampen van de rechtvaardige, maar uit die alle redt hem de HERE; 
Hij behoedt al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. 
Het onheil doodt de goddeloze, en wie de rechtvaardige haten, zullen ervoor boeten. 
De HERE verlost de ziel van zijn knechten, allen die bij Hem schuilen, zullen niet boeten. 
 
1.  De schoot van de hoogbejaarde Abraham en Sara leken voor goed gesloten!  
 Maar God deed een wonder en ze kregen een zoon Isaak -Genesis 21:1-2 
 
2.  De hongersnood was zo groot dat ze dreigden te sterven - Genesis 45:5-8 
 Maar God had Jozef vooruitgestuurd om hen allen in het leven te houden 



 2 

3.  De rode zee voor hen, links en rechts bergen en achter hen Farao, uitzichtloos 
 Maar God maakte een pad door de zee, waar ze veilig in overstaken - Ex. 13:17-14:31 
 
4. De Israëlieten reisden 40 jaar door de woestijnhitte 
 Maar God zorgde ervoor dat hun kleding en schoeisel niet sleet -  
 
5. Ze vertrokken met allen, jong en oud, man en vrouw en lieten niemand achter 
 Maar God zorgde ervoor dat er niemand onder hen zwak of ziek was -Psalm 105:37 
 
6. Ze dreigden van de honger en de dorst om te komen in de woestijn - Ex. 16:1-36 
 Maar God liet water uit de rots komen, manna uit de hemel en kwakkels uit de lucht 
 
7 Ze werden vanwege hun rebellie door slangen gebeten en stierven 
 Maar God liet een koperen slang maken, wie er naar keek werd beter - Num. 21:4-9 
 
8. Samaria was belegerd door Aram om hen uit te hongeren. Ze aten hun kinderen.
 Maar God deed hen in wegvluchten voor het geluid van een groot leger. -2 Kon. 6-7 
 
9.  Jeruzalem was omsingelt door Assur en Sanherib met een leger van 185.000 soldaten 
 Maar God stuurde in die nacht een engel die het hele leger doodde. -2 Kon. 19:20-34 
 
10.  De weduwe van Sarafath dacht dat ze na haar galgenmaal zou sterven van de honger 
 Maar God maakte dat de olie en het meel in de pot niet opraakte -1 Kon.17:7-24 
 
11. De weduwe van een profeet kon huur niet betalen en moet haar zonen afstaan. 
 Maar God liet olie stromen tot ze meer dan nodig had om te betalen -1 Kon. 17:7-24 
 
12.  De zoon van een gastvrouw stief plotseling aan een zonnesteek  
 Maar God zond Elisa om hem weer uit de dood op te wekken -2 Kon. 4:33-37 
 
13. Eens vloog het ijzer van een geleende bijl van de steel en viel in het water 
 Maar God gebruikte Elisa om met een hout de bijl te laten drijven -2 Kon. 6:17 
 
14. Daniel werd op grond van valse beschuldigingen in de leeuwenkuil gegooid 
 Maar God sloot de muil van de leeuwen tot zijn aanklagers kwamen -Daniel 6:1-11 
 
15. Sadrach, Mesach & Abednego werden in de vurige oven gegooid omdat ze niet bogen 
 Maar God zorgde ervoor dat alleen de boeien verbranden -Daniel 3:13-30 
  
16. Elisabeth was een onvruchtbare oude vrouw die geen kinderen kon krijgen 
 Maar God opende haar schoot zodat ze zwanger werd van Johannes -Lukas 1:57-80 
 
17. Halverwege een bruiloft, was de wijn op, en wat is een feest zonder wijn? 
 Maar Jezus veranderde 600 liter water in wijn als eerste wonder -John 3 
 
18. De hele nacht hadden ze gevist maar nog niets gevangen. 
 Maar Jezus zei: gooi je net aan de andere kant en ze vingen 153 vissen -Lukas 5:1-11 
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19. De mensen hadden honger maar er was geen geld en niet genoeg te eten. 
 Maar Jezus vermenigvuldigde brood en vis van een jochie en ieder had genoeg -Joh. 6 
 
20. Een weduwe in Nain verloor haar enige zoon en daarmee haar kostwinnaar 
 Maar Jezus stopte de begrafenis en wekte hem op uit de dood  -Lukas 7:11-17 
 
21. Lazarus was ziek en Jezus kwam niet opdragen en toen stierf hij en werd begraven 
 Maar Jezus kwam te 'laat' en riep Lazarus opnieuw tot leven -Joh. -11:1-44. 
 
22.  Toen Jezus gevangen werd genomen, verweerde Petrus zich en sloeg een oor af. 
 Maar Jezus bestrafte Petrus en plakte het oor van Malchus weer aan. -Joh 18:10-11 
 
23. Nadat Jezus gevangen genomen was, werd hij gegeseld, gekruisigd en Hij stierf. 
 Maar God wekte Zijn Zoon na drie dagen op uit de dood -Matt. 28:1-10 
 
24. Na Pinksteren kwam er vervolging tegen de christenen zodat ze verstrooid werden. 
 Maar God gebruikte dit om het heil aan de heidenen te brengen -Hand 22:21  
 
25. De Holocaust gepland door de duivel om het volk Israel te vernietigen 
 Maar God gebruikte dit om Zijn Volk weer terug te brengen naar Israel -Ezech. 37 
 
26.  In de Grote verdrukking zal de duivel zich speciaal richten tegen het volk Israel 
 Maar God zelf zal ingrijpen om Zijn volk weer thuis te brengen -Openb. 12:10-13:1 
 
27. Alle lijden en alle verdriet dat nu in de wereld is, zal overwonnen worden, 
 Want God zal alle tranen van onze ogen afwissen. -Openb. 21:2-4 
 
Openbaring 21:2-4 
En ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel, van God, getooid 
als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een luide stem van de troon 
zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn 
volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de 
dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de 
eerste dingen zijn voorbijgegaan 
 
Romeinen 8:18-30 
Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de 
heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht 
de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de 
vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om (de wil van) Hem, die haar daaraan 
onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan 
de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. 
Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood 
is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, [wij,] die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, 
zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam 
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Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe 
zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, 
verwachten wij het met volharding. En .... wij weten nu, dat [God] alle dingen doet 
medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen 
geroepenen zijn. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot 
gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele 
broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij 
geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen 
heeft Hij ook verheerlijkt. 
 
Romeinen 8:35-39 
Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?  
 
-verdrukking of  
-benauwdheid, of  
-vervolging of  
-honger, of  
-naaktheid, of  
-gevaar, of  
-het zwaard?  
 
Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als 
slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft 
liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat  
 
-noch dood  
-noch leven,  
-noch engelen  
-noch machten,  
-noch heden  
-noch toekomst,  
-noch krachten,  
-noch hoogte  
-noch diepte,  
-noch enig ander schepsel  
 
ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. 
 
Wow...., dat is ons toekomstperspectief! 
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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, 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 zo'n 2.5 miljoen mensen een 
keuze voor Jezus maken. Aanvankelijk 
had ik 2 miljoen geschreven, maar toen 
had ik het rapport van december nog 
niet meegeteld. December 2022 was de 
grootste oogst ooit in een maand. Maar 
liefst 469.930. Echt onvoorstelbaar! 

 

 
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! 

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://rumble.com/v20ha3c-healing-gospel-rally-2022.html
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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 2023: 
€  2.500.000 om 5.000.000 mensen te winnen voor Jezus in Pakistan en India etc. 
Dat betekent €0,50 per kostbare ziel. Voor elke € 100,- bereiken we dan 200 mensen. 
Voor ons zendingswerk zijn wij geheel afhankelijk van giften en donaties. Wilt u partner 
worden? Klik hier om ons werk te steunen.  Hartelijk dank! En 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. Links naar interessante info - click op de plaatjes   
 

       

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/doneren/
http://www.heilbode.nl/woordvandank.html
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/

