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Wachter 138

 
HOREN, ZIEN en toch ZWIJGEN 
 
Het ons bekende spreekwoord zegt: "Spreken is zilver maar zwijgen is goud!".  
Er is zeker een tijd van zwijgen maar ook een tijd van spreken, en wie dan zwijgt stemt toe! 
Laten we een paar belangrijke voorbeelden uit Gods Woord bekijken: 
 
- Esther - Esther 4:14 
Want, als gij in deze tijd blijft zwijgen, dan zal er voor de Joden wel van andere zijde redding 
en uitkomst opdagen, maar gij en uws vaders huis zult omkomen, en wie weet, of gij niet 
juist met het oog op deze tijd de koninklijke waardigheid verkregen hebt. 
 
- Elia - 1 Koningen 18:21 
Toen naderde Elia tot het gehele volk en zei: Hoelang zult gij aan beide zijden mank gaan? 
Indien de HERE God is, volgt Hem na; maar indien het de Baäl is, volgt hem na. Doch het volk 
antwoordde hem niets. - (ze zwegen in alle talen). 
 
Conclusie: de leugen kan niet verdedigd worden! 
 
- Farizeeën - Mattheus 21:25-27 
Jezus vroeg: Vanwaar was de doop van Johannes? Uit de hemel of uit de mensen?   
En zij overlegden onder elkander en spraken: Indien wij zeggen: Uit de hemel, zal Hij tot ons 
zeggen: Waarom hebt gij hem dan niet geloofd? Doch indien wij zeggen: Uit de mensen, zijn 
wij bevreesd voor de schare, want zij houden allen Johannes voor een profeet. En zij 
antwoordden: Wij weten het niet. Hij van zijn kant zei tot hen: Dan zeg Ik u ook niet, 
krachtens welke bevoegdheid Ik deze dingen doe. 
 
ze wilden niet geloven in Jezus 
ze wilden de gunst van het volk niet verliezen 
ze zwegen daarom in alle talen 
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De 3 vrienden van Daniel zwegen - Daniel 3:15-18 
Nu dan, indien gij bereid zijt, zodra gij het geluid van hoorn, fluit, citer, luit, harp, doedelzak 
en allerlei soort van muziekinstrumenten hoort, u ter aarde te werpen en het beeld te 
aanbidden, dat ik gemaakt heb . . . maar indien gij niet aanbidt, zult gij ogenblikkelijk in de 
brandende vuuroven geworpen worden; en wie is de god, die u uit mijn hand zou kunnen 
bevrijden? Toen zeiden Sadrak, Mesak en Abednego: Wij achten het niet nodig u hierop 
enig antwoord te geven. Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan 
zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit uw macht, o koning, bevrijden; maar zelfs 
indien niet - het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren, en het gouden beeld 
dat gij hebt opgericht, niet aanbidden. 
 
Jezus zweeg - Mattheus 27:11-4 
Jezus dan werd voor de stadhouder gesteld. En de stadhouder ondervroeg Hem en zei: Zijt 
Gij de Koning der Joden? Jezus zei: Gij zegt het. En op de beschuldiging, die de overpriesters 
en oudsten tegen Hem inbrachten, antwoordde Hij niets. Toen zei Pilatus tot Hem: Hoort Gij 
niet, hoeveel zij tegen U getuigen? En Hij antwoordde hem op geen enkele vraag, zodat de 
stadhouder zich zeer verwonderde. Conclusie: 
 

De leugen kan niet verdedigd worden en 
de waarheid hoeft niet verdedigt te worden. 

 
Spreekwoorden over liegen 
"Wie wil liegen moet een goed geheugen hebben" zegt het spreekwoord.   
“Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel”    
“Je moet de feiten kennen vooraleer je ze kunt verdraaien” (Mark Twain)  
"Leugens en lawines worden altijd steeds groter" (Duits spreekwoord)   
“Vertel een leugen opdat de waarheid aan het licht komt” (Filipijns spreekwoord)   
"Je gaat het land der leugen binnen zonder paspoort om terug te keren" (Graham Greene)  
"Verstandig spreken is moeilijk, verstandig zwijgen nog veel moeilijker". 
"Als iemand liegt, doe alsof je hem gelooft: dan liegt hij nog harder en wordt ontmaskerd". 
(Schopenhauer). 

Leugens in deze tijd waarover wij niet mogen zwijgen 
-Corona is geen pandemie maar een plandemie 
-Vaccinaties helpen niet. integendeel veel mensen worden ziek en sterven 
-Oversterfte komt door angst voor niet gevaccineerden - onschuldigen krijgen de schuld  
-Klimaatverandering is een grove leugen uit de hel. Global warming is nu climatechange. 
-Stikstof is een Co2-idioterie die nooit bewezen is.  
-Samenzweringstheorie is geen theorie maar een realiteit uit de hel 
-Vlees eten en autorijden is zonde -God heeft het ons te eten gegeven 
-Aliens komen de dwarsliggers weghalen -die leugen is om de opname te verbloemen 
-Alle religies zijn een dan komt het goed - Waarheid en leugen gaan nooit samen 
-Genderkeuze is onze recht - God schiep niet Adam en Steve of Ada en Eve (LHBTQX???) 
-Baas in eigen buik, het is mijn recht - Abortus is moord - het recht van het ongeboren kind?  
-Israel is de agressor en heeft Palestina bezet - Palestina heeft nooit bestaan  
-VN vaardigt veel resoluties uit tegen Israel - de antisemitische geest van de wereldmachten 
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Moeten wij zwijgen over deze leugens? Nee! 

Romeinen 1:18 - De schuld der heidenen en hun straf 
Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en 
ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. 

Romeinen 1:23-32 
en zij hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op 
het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. 
Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid, zodat bij hen het 
lichaam onteerd wordt. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en 
het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. 
Amen. Daarom.... heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten, want hun vrouwen 
hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. Eveneens hebben de 
mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkander 
ontbrand, als mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende en daardoor het 
welverdiende loon voor hun afdwaling in zichzelf ontvangende. En daar zij het verwerpelijk 
achtten God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te   
doen wat niet betaamt: vervuld van allerlei onrechtvaardigheid, boosheid, hebzucht en 
slechtheid, vol nijd, moord, twist, list en kwaadaardigheid; oorblazers, lasteraars, haters van 
God, verwaand, trots, opgeblazen, overmoedigen, grootsprekers, vindingrijk in het kwaad, 
hun ouders ongehoorzaam; onverstandig, onbestendig, zonder hart of barmhartigheid. 
Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk, dat zij, die zulke dingen 
bedrijven, de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog hun bijval 
aan wie ze bedrijven. 
 
Johannes 8:30-36 
Toen Hij dit sprak, geloofden velen in Hem. Jezus dan zei tot de Joden, die in Hem geloofden: 
Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van Mij en gij zult de waarheid verstaan, 
en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht en zijn 
nooit iemands slaven geweest; hoe zegt Gij dan: gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun: 
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, een ieder, die de zonde doet, is een slaaf der zonde. E 
n de slaaf blijft niet eeuwig in het huis, de zoon blijft er eeuwig.  
Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij zijn. 
 
Johannes 14:6 
Ik ben de weg en de waarheid en het leven;  niemand komt tot de Vader dan door Mij 

Johannes 16:12-15 
Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt,  
de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit 
Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. 
Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Al wat 
de Vader heeft, is het mijne; daarom zei Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. 

Openbaring 1:8 
Jezus zegt: "Ik ben de Alfa en de Omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de 
Almachtige.  Op wie heb jij je vertrouwen gesteld? 
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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   
Hier ziet u het verslag van de Gospel Rally van 9 dec. 2022. In 2022 zagen we in India en 
Pakistan ruim 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. Wow! In Januari 2023 was de 
eerste oogst van zielen met de Gospel Trucks maar liefst 215.620 mensen die voor Jezus kozen.  

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 de grote Prayer festivals 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/
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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/

