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Wachter 137 

 
Opwekking of Oordeel 
 
Misschien moeten we wel zeggen Opwekking en Oordeel.  
Want ze hoeven elkaar niet perse uit te sluiten. (point of no-return) 
 
Ezechiël 14:12-23 - De 3 rechtvaardigen en de 4 gerichten 
 
Noach - Trouw in zijn generatie, de enige met een zuiver DNA werd gered met zijn gezin 
Daniel - Geen enkele zonde van Daniel wordt in de Schrift genoemd - zeer beminde man. 
Job - Er is niemand op aarde zoals hij: vroom, oprecht, godvrezend en wijkende vh kwaad 
 
1. Het woord des HEREN kwam tot mij: Mensenkind, wanneer een land tegen Mij gezondigd 
heeft door ontrouw te worden, en Ik mijn hand daartegen uitstrek, het de staf des broods 
verbreek en er hongersnood zendt en daar mens en dier uitroei, en er zouden daar deze drie 
mannen zijn: Noach, Daniël en Job, dan zouden dezen door hun gerechtigheid slechts 
zichzelf redden, luidt het woord van de Here HERE. 
 
2. Wanneer Ik wilde dieren in het land doe omzwerven, die het van kinderen beroven, en het 
tot een woestenij wordt, zodat niemand erdoorheen trekt vanwege het wild gedierte, en die 
drie mannen zouden daar zijn - zo waar Ik leef, luidt het woord van de Here HERE, zij zouden 
zonen noch dochters redden. Zijzelf alleen zouden gered worden, maar het land zou een 
woestenij worden. 
 
3. Of ik breng het zwaard over het land en zeg: Zwaard, gij zult in het land rondtrekken; en Ik 
roei daar mens en dier uit, en die drie mannen zouden daar zijn - zo waar Ik leef, luidt het 
woord van de Here HERE, zij zouden zonen noch dochters redden. Zijzelf alleen zouden 
gered worden. 
 



 2 

4. Of Ik zend de pest in het land en stort er mijn grimmigheid bloedig over uit om daar mens 
en dier uit te roeien, en Noach, Daniël en Job waren daar - zo waar Ik leef, luidt het woord 
van de Here HERE, zij zouden zoon noch dochter redden. Zij zouden door hun gerechtigheid 
alleen zichzelf redden. 
 
Ik moet denken aan de vier ruiters uit Openbaring 6. 
-Hongersnood (economische recessie met alle gevolgen van dien) 
-Het zwaard (oorlog, strijd, bloed vergieten, die dreiging zien we) 
-Wilde dieren (denk ook aan muizen, ratten, insecten die ziekten overdragen etc.)  
-Pest (pestilentiën, pandemie, epidemieën, al dan niet door mensen veroorzaakt) 
 
Openbaring 6:9-11 - Roep om wraak 
En toen Hij het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht 
waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. En zij riepen met luider 
stem en zeiden: Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons 
bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? En aan elk hunner werd een wit gewaad 
gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal 
vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden 
evenals zij. 
 
Maar zo zegt de Here HERE: En toch, al zend Ik ook mijn vier zware gerichten, het zwaard, 
de honger, het wild gedierte en de pest, naar Jeruzalem om daar mens en dier uit te roeien, 
zie, dan zullen er daar overblijven, die ontkomen, die eruit geleid worden, zonen zowel als 
dochters; zie, zij zullen tot u uitgaan, gij zult hun handel en wandel zien en getroost worden 
over het onheil dat Ik over Jeruzalem heb doen komen, al wat Ik daarover heb doen komen. 
Ja, zij zullen u troosten, wanneer gij hun handel en wandel zult zien. En gij zult weten, dat Ik 
niet zonder oorzaak gedaan heb al wat Ik gedaan heb, luidt het woord van de Here HERE. 
 
1 Samuel 16:1 - Saul verworpen door de Heer 
De HERE zei tot Samuël: Hoelang zult gij nog leed dragen over Saul, en Ik heb hem toch 
verworpen, dat hij geen koning meer over Israël zal zijn? Vul uw hoorn met olie en ga heen: 
Ik zend u naar de Betlehemiet Isaï, want onder zijn zonen heb Ik Mij een koning uitgezocht. 
 
1 Kings 22:20 
En de HERE zei: wie zal Achab verleiden, zodat hij optrekt en sneuvelt te Ramot in Gilead?  
1 Kings 22:23 
Nu dan, zie, de HERE heeft een leugengeest gegeven in de mond van al deze profeten van u, 
en de HERE heeft onheil over u besloten. 
 
Jona in Nineve 
Nineve = Mosul = later verwoest en recentelijk opnieuw in de strijd met IS. 
Jonah wilde niet en liep weg 
 
Jonah 1:12 
Hij antwoordde hun: Neemt mij op en werpt mij in de zee, en de zee zal ophouden tegen u te 
woeden. Want ik weet, dat door mijn schuld deze zware storm tegen u is opgestoken. 
Jona begon God te prijzen in de vis en werd uitgespuugd  
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Jona 3:1-10 - de prediking van Jona 
Het woord des HEREN kwam ten tweeden male tot Jona: ... En Jona begon de stad in te 
gaan, één dagreis, en hij predikte en zei: Nog veertig dagen en Nineve wordt ondersteboven 
gekeerd! En de mannen van Nineve geloofden God en riepen een vasten uit en bekleedden 
zich, van groot tot klein, met rouwgewaden. Toen het woord de koning van Nineve bereikte, 
stond hij op van zijn troon, legde zijn opperkleed af, trok een rouwgewaad aan en zette zich 
neder in de as. En men riep uit en zei in Nineve op bevel van de koning en van zijn groten: 
Mens en dier, runderen en schapen mogen niets nuttigen, niet grazen en geen water drinken. 
Zij moeten gehuld zijn in rouwgewaden, mens en dier, en met kracht tot God roepen en zich 
bekeren, een ieder van zijn boze weg, en van het onrecht dat aan hun handen kleeft. Wie 
weet, God mocht Zich omkeren en berouw krijgen en zijn brandende toorn laten varen, 
zodat wij niet te gronde gaan. Toen God zag wat zij deden, hoe zij zich bekeerden van hun 
boze weg, BEROUWDE HET GOD OVER HET KWAAD DAT HIJ GEDREIGD HAD HUN TE 
ZULLEN AANDOEN, en HIJ DEED HET NIET. 
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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! 
 
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://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 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/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/

