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Het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot
bezinning en wordt nuchter, opdat gij kunt bidden.
1 Petrus 4:7
Beste vrienden,
Er is niet veel voor nodig om te zien dat de wereld op z'n eind loopt. De waarheid wordt
in ongerechtigheid gesmoord. (Rom. 1:18) en dat brengt Gods toorn. De vader der
leugen verdraait alles. Gods woord zegt: Wee hun die het kwade goed noemen en het
goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen
doorgaan voor zoet en zoet voor bitter (Jes. 5:20). De zogenaamde "fact-checkers",
zijn "fake-checkers", die de waarheid censureren en de leugen propageren. De media
is een theater dat slechts leugens uitbraakt en mensen betovert en gevangenhoudt in
angst en vrees voor de dood (Hebr. 2:15) met als enig alternatief de spuit. Dat er na
vaccinatie duizenden zijn gestorven en tienduizenden blijvend ziek zijn geworden,
wordt verzwegen. Dit alles komt van de vader der leugen en de moordenaar van de
beginnen die de gehele wereld verleidt (Openb. 12:9). En indien mogelijk zelfs de
uitverkorenen wil verleiden (Matt. 24:24). Hoe gezegend ben je dan, dat je de Waarheid kent die waarlijk vrijmaakt (2
Thess. 2:10). Zijn naam is Jezus!
En het goede nieuws is ... Hij komt terug en zal met alle vijandschap afrekenen, want Hij heeft satan al onttroond en
openlijk over hem gezegevierd toen Hij zich vernederde tot de dood aan het kruis, en daarom heeft God Hem de naam
boven alle namen gegeven opdat in die naam alle knie zich zal buigen: in de hemel, op aarde en onder de aarde. En
elke tong zal belijden dat Jezus Heer is. Heb jij je knieën al gebogen en Hem als Heer gekroond? Ben jij klaar om Hem
te ontmoeten als je Verlosser, als Hij straks op de wolken komt, en de laatste bazuin zal klinken? Ik hoop en bid dat je
er klaar voor bent, en dat is dan ook precies de reden dat we de proclamatie van dit goede nieuws tot topprioriteit hebben
gemaakt, want het einde aller dingen in nabijgekomen. En daarom blijf ik waarschuwen, gedreven door de liefde van
Christus en daarom smeek ik je, laat je met God verzoenen! Neem deze waarschuwing alsjeblieft ter harte om te
ontkomen aan de dingen die over de wereld zullen komen. En vergeet niet: een gewaarschuwd mens telt voor twee!
Jaap Dieleman.

Activiteiten in Nederland – Eyeopener
Ons "Eyeopener" magazine is ruim 5 miljoen keer verspreid en ons land is wakker geschud. Nu bidden we dat velen ook
een keuze voor Jezus zullen maken. Wilt u het magazine alsnog inzien of downloaden, klik hier. Voel je vrij om het te
verspreiden, want hoe meer mensen het horen hoe beter. En wilt u papieren magazines, dan kunt u er nu 100 bestellen
voor slechts € 10,- (excl. portokosten) via www.ontzagwekkendnieuws.nl. Wil je een keertje komen luisteren, kijk dan in
de agenda, waar ik spreek. Of beluister onze wekelijkse boodschap op dit kanaal.

Verslag: Healing-Gospel-Truck – India
In maart 2018 zijn we begonnen met de Healing-GospelTruck, die sindsdien 5x per week is uitgegaan om mensen te
bereiken in de meest afgelegen dorpjes van India. Sinds begin
2021 rijden er 5 trucks, waarmee we inmiddels al meer dan
100.000 mensen tot Jezus hebben mogen leiden. We hebben
sinds juli 2021 nu zelfs 10 trucks. En er is meer goed nieuws,
want er worden nu nog 10 trucks gebouwd. en bijzondere
vriend heeft nog 10 trucks toegezegd. Als alle 20
Gospeltrucks klaar zijn, zouden we jaarlijks ruim een miljoen
mensen tot Jezus kunnen leiden! Wow! En daar gaan we voor, want het is Oogsttijd en we weten niet hoelang die deur
nog open zal blijven. Om alle 20 trucks maandelijks te laten rijden hebben €20.000,- nodig. Een hele uitdaging voor ons
geloof, maar we hebben besloten God te vertrouwen voor dit wonder. En natuurlijk zijn we zeer dankbaar voor alle
partners die ons helpen om dit mogelijk te maken. Wilt u ons meehelpen als oogstpartner? Click dan hier om bij te dragen
in dit project. Bij voorbaat dank!
Good News Truck – Nederland
Wat in India kan, kan ook in Nederland
en daarom gaan we ook in ons land
met de Good-News-Truck van stad tot
stad. Vincent Berhito, Fausto Tumolo,
Joey van de Akker en ik (Jaap), wij
hebben onze krachten gebundeld om
deze droom waar te maken. De truck
wordt nu omgebouwd om binnenkort
dagelijks uit te gaan om van stad tot
stad het goede nieuws te brengen. Het
V.l.n.r. het team: Fausto, Jaap, Joey en Vincent
logo is gemaakt, een stichting is in het
leven geroepen, de website is klaar (goodnewstruck.nl), en een bankrekeningnummer is inmiddels aan ons toegewezen.
(NL45RABO0370511212 t.n.v. - Stichting Good News) Het is allemaal razendsnel gegaan. De totale kosten liggen rond
de € 60.000,- waarvan al bijna € 20.000, - binnen is. Daarom wil ik wil u vragen partner te worden van "De Good News
Truck" om samen met ons in Nederland de "oogst" binnen te halen. Voorlopig kunt u hier sponsoren voor "The Good
News Truck". Bezoek alvast https://www.goodnewstruck.nl/ voor meer informatie, de agenda en andere details en volg
de ontwikkelingen op de voet op onze facebookpagina. Er staan al twee evenementen op de agenda, te weten: 21
augustus in Delft en 11 september in Amsterdam. Meer details vindt u op de site van de Good-News-Truck.

Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop - Nieuwste uitgaven! - Webshop

Het verhaal van Ronald Buck en zijn
ontmoeting met engelen en zijn bezoek
aan Gods troonzaal. Zo inspirerend,
spannend en vertroostend. God heeft
alles in Zijn hand. Een must!

Prijs € 12,50

70 profetieën over Israel, gaat over
eeuwenoude profetieën die nu in
vervulling gaan als actueel nieuws
rondom Israel.
Dit fascinerende
mysterie lijkt Gods DNA. Een must!

De gezegende hoop is dat Jezus komt
om Zijn bruid te halen voordat de grote
verdrukking komt. Dit boek zal je
sterken in je verwachting van Zijn
komst. Van harte aanbevolen.

Prijs € 15,00

Prijs € 15,00

Familienieuws
De zomer is begonnen, al lijkt het tot op heden een natte bedoeling, met overstromingen over de hele wereld. De hele
schepping lijkt in barensnood. Precies zoals Romeinen 8: 22-25 zegt: “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. 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”. In die verwachting leven wij en zien we uit
naar de komst van onze Heer. En tegelijkertijd is dit ook nog heel actueel voor ons persoonlijk, want onze Grace en
Jonathan verwachten hun vierde kindje half september. Dus nog een paar weken en dan hopen we weer een nieuw
mensenkindje in onze familie te verwelkomen. In die tussentijd zullen Antje en ik nog een weekje weg gaan om even bij
te komen in ons geliefde Zeeland. Hieronder nog een prachtige foto van een zeer geliefd plekje in de Stille Kern waar ik
‘s-ochtends vaak ga wandelen. Tot slot een hartelijke groet van.
Jaap & Antje Dieleman

De "Stille Kern" mijn prachtige en favoriete wandelplek waar ik regelmatig de Konickspaarden mag ontmoeten.
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