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Wachter 140

 
...en God schiep de mens... 
 
Genensis 1:26-27 
En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de 
vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al 
het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods 
beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tot hen: Weest 
vruchtbaar en wordt talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar, heerst over de vissen der zee en 
over het gevogelte des hemels en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt. 

 
Gods beeld God is licht De mens naar Gods beeld 
Vader  
Geest 
Zoon 

Blauw  
Geel 
Rood 

Geest, Geweten, intuïtie 
Ziel, Gedachten, emotie, wil  
Lichaam Voertuig, woonplaats 

1.  WAARTOE SCHIEP GOD DE MENS? 
 - Gemeenschap met God door de Geest 1 Cor. 1:9  
 - Gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn Zoon Rom. 8:29  
 - Gezag over Gods schepping op aarde Gen. 1:28  

2. WAT GEBEURDE ER MET GODS PLAN? 
Door de zonde: ging gemeenschap, gelijkvormigheid en gezag verloren. 
De menselijke geest kwam in de dood, zijn ziel kreeg de leiding en zijn lichaam werd sterfelijk.  

Door Christus: Gemeenschap, gelijkvormigheid en gezag worden weer hersteld. De menselijke 
geest wordt weer levend gemaakt. De ziel moet leren wat zelfverloochening is en het lichaam 
wordt genezen. 

-  door vergeving genezing hersteld  
-  door verlossing Gods beeld in ons hersteld  
-  door vervulling gezag van God in de mens hersteld  
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3. HOE ZAL GOD DIT PLAN VAN STAP TOT STAP VERWEZENLIJKEN?  
God is de Alpha en de Omega, wat Hij in ons begint, zal Hij zeker ook in ons voleindigen.  
 
-  Door geloof in het volbrachte werk is er een relatie  
-  Door relatie kunt u gemeenschap met God hebben  
-  Door gemeenschap met God zult u vrucht dragen  
-  Door vrucht wordt het karakter van Jezus openbaar  
-  Door karakter is er een kanaal van Gods kracht  
-  Door kracht wordt Gods koninkrijk bevestigd.  
 

4. HOE KUNNEN WIJ GEMEENSCHAP MET GOD HEBBEN?  
Relatie is de voorwaarde voor gemeenschap 
Relatie geeft genade voor gemeenschap  
Gemeenschap demonstreert onze relatie met God.  
 

5. Vragen bij deze studie  
- Hoe schiep God de mens? 
- Waarvoor schiep hij mij, met welk doel?  
- Wat gebeurde er met Gods schepping?  
- Wat had dit voor gevolgen voor mij?  
- Wat heeft God aan dit probleem gedaan?  
- Hoe zal Gos dit plan met mij verwezenlijken?  
- Hoe kan ik gemeenschap met God hebben?  

 
 
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 we kunnen 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   
In 2022 zagen we in India en Pakistan samen zo'n 2.5 miljoen mensen een keuze voor Jezus 
maken. 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/
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PRAYER-FESTIVAL - Khanewal-City - vrijdag 24 maart - Pakistan 

 
 
Binnenkort is het weer zo ver dat we opnieuw een groot festival houden in Pakistan. De kosten 
voor deze mega-festivals zijn groot, (€50.000,- is onze bijdrage), maar de oogst is dan ook 
fantastische met gemiddeld zo'n 100.000 beslissingen voor Jezus. En dan nog een potentieel 
van 100 miljoen TV-kijkers die via Isaac-TV en EternalLife-TV en andere kanalen naar deze 
boodschap kijken. We zoeken bidders en sponsors voor dit project. Klik hier om te doneren. 
 
VIJF MILJOEN ZIELEN 
Met 40 trucks die elke dag in India uitgaan, en straks ook de 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 vooruit 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 getiteld. "De Dag des Heren" Zie hier de omslag --> .  
 
Vermeld bij uw donatie uw adresgegevens zodat we het 
kunnen sturen Wilt u helpen? Klik dan hier om te doneren. 
 

https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://shop-heilbode.nl/doneren/
https://shop-heilbode.nl/donations/donatie-gospeltrucks-india/
https://shop-heilbode.nl/product/de-dag-des-heren/
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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 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   
 

       
 

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/

