
 

 

 

 

 
Indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf;  

maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.  
Johannes 12:24 

Beste vrienden,  
Denk is even na over de kracht die er schuilt in die ene graankorrel. Er kan een volle aar uit groeien met wel 
honderd nieuwe graankorrels die allemaal ook weer 100 nieuwe graankorrels kunnen voortbrengen. Na drie 
generaties zit je dan al op een miljoen graankorrels. Om nog maar niet te spreken hoe oneindig veel meer daar 
weer uit voort kan komen. En dat allemaal door die ene graankorrel. Wat een onvoorstelbare potentie in één 
enkele graankorrel. Het zou toch eeuwig zonde zijn als dit geweldige potentieel onbenut zou blijven.  
 
Maar als die graankorrel intact wil blijven, blijft dit geweldige potentieel voor eeuwig onbereikbaar. Dat is de 
grote paradox van het evangelie. Je moet sterven om te leven, je moet geven om vermenigvuldiging te zien, je 
moet de dood aanvaarden om leven voort te kunnen brengen en je moet sterven om te leven. Abraham was 
daarin het grote voorbeeld. Zijn zaad, zijn zoon Isaac, moest hij offeren. Maar wat moet er dan van al Gods 
beloften terecht komen? Wat van alles wat er geprofeteerd was over zijn nageslacht dat zouden worden als de 
sterren des hemels en als het zand aan de oever van de zee? Abraham vertrouwde God en was bereid zijn 
toekomst in Gods handen te leggen door Isaac te offeren. Toen God dit zag, zei Hij: omdat je dit gedaan hebt, 
zal Ik uw nageslacht zeer talrijk maken, als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee, en uw 
nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen. En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde 
gezegend worden, omdat gij naar Mijn stem gehoord hebt. De droom van het zand en de sterren kwam juist tot 
stand door die droom op te offeren. Uit de dood kwam het leven voort! 
 
Toch is Abrahams offer nog maar een schaduwverhaal, wat wijst op het grootste offer ooit gebracht: God zelf gaf 
zijn eigen Zoon! Jezus gaf het voorbeeld van leven door te sterven. Hij koos het kruis en bewerkte door Zijn dood 
een weg ten leven voor allen die hun hoop op Hem bouwen. Na drie dagen stond Hij op uit de dood en heeft 
sindsdien velen van de eeuwige dood mogen redden. Ja, het behaagde de Here om hem te verbrijzelen. Hij 
maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang 
leven hebben en het voornemen des Heren zal door zijn hand voortgang hebben. Om zijn moeitevol lijden zal hij 
het zien tot verzadiging toe; door zijn kennis zal hij velen rechtvaardig maken, en hun ongerechtigheden zal hij 
dragen. Zijn dood, zijn offer is dus niet tevergeefs geweest. Laten wij onze Heer dan ook hierin navolgen en ons 
kruis opnemen. Laten wij offers brengen en zaad zaaien (ook al is het met tranen) zodat wij straks ook met 
vreugde kunnen oogsten, want zaad dat in Gods akker wordt gezaaid zal zeker vrucht dragen: dertig, zestig, 
honderdvoudig. En wie weet hoe velen door jouw offer straks eeuwig leven zullen ontvangen; een grote oogst 
van zielen voor onze Heer. Ik daag u daarom uit om ondanks alles te blijven investeren in de verkondiging van 
het goede nieuws dat wij prediken. Want daarvoor is Hij in de wereld gekomen, om zondaren zalig te maken. In 
dienst van de Heer van de Oogst.  
                                                                                                                                                         JaapcDieleman 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  

http://www.heilbode.nl/events.php?id=152


 

Verslag Antillen – Van 28 januari tot 12 
februari 2013 was ik in Bonaire, Curaçao 
en Aruba. Zeventien jaar geleden was ik 
in Aruba met mijn goede vriend Ramiro 
Richards. God deed grote dingen. Er 
kwamen in die opwekking zo’n 50 
mensen tot geloof, vele wonderen en 
aanrakingen en nu na al die jaren, heb ik 
de vrucht mogen zien van ons werk toen. 
Er zijn zeker vijf gemeenten uit ontstaan 
die groeien. Frank & Jacky Daal in Aruba 
zijn begonnen met de Good Samaritan 
Fellowship, een gemeente die zich vooral 
uitstrekt naar gevangenen en mensen 
aan de rand van de samenleving. Lisette 
Malmberg heeft een grote en groeiende 
gemeente in Aruba en Ramiro Richards is 

al weer 10 jaar voorganger in Bonaire. In Curaçao ontmoeten we Chris Guillen, een prachtige pastor van de U-
turn gemeente waar we een avond onderwijs gaven. Hij wil dat we weer gauw terugkomen om mee te bouwen. 
Ook ontmoeten we Henk Kempers en Samuel Rave, twee prachtige Nederlanders die een mooi werk op dit eiland 
doen. We mochten hen inspireren en bemoedigen. Maar het mooiste was toch de tijd met Ramiro in Bonaire. Een 
schitterende opbouwweek en een inspirerend jeugdweekend met zo’n 50 jongeren uit de gemeente. Ook 
ontmoette Clemens en Denice. In 2008 bad ik voor hun dochtertje Jamie, die toen van een gaatje in haar hart 
werd genezen. Hoewel dit wonder volledig was en bevestigd door de artsen, bleek recentelijk dat een van haar 
hartkamers niet goed sloot. We hebben opnieuw voor Jamie gebeden en zien opnieuw uit naar een wonder van 
God. Het was mooi om mijn vriendschap met Ramiro te vernieuwen. Het resultaat is dat we binnenkort samen 
naar China gaan. Hieronder meer over onze reis naar China.  
 

China – 17 mei - 2 juni 2013 
Vorig jaar ontmoette ik Joshua Duong in Cambodja. Joshua is een geestelijk zoon van mijn vriend Paul 
Ai. Joshua is een Vietnamees maar hij woont en werkt in China. In de afgelopen jaren zijn er door zijn 
bediening 410 kerken geplant en 11 bijbelscholen gesticht; voor ongeletterden tot op universitair 

niveau. Er zijn inmiddels 30 zendelingen uitgezonden vanuit China en elke week komen er bijna 1000 mensen tot 
Jezus door zijn bediening. Ik was erg onder de indruk van deze nederige en eenvoudige, nog vrij jonge man, die 
zo’n enorm werk doet in China. Toen we op een avond samen waren, bleek dat Joshua erg onder de indruk was 
van mijn onderwijs over het Vaderhart van God en over vaderlijk leiderschap. Met aandrang vroeg hij wanneer ik 
kon komen om juist dit thema te onderwijzen omdat dit veelal ontbreekt in de Chinese cultuur.  

 
Ik voelde me vereerd maar kon toch niet gelijk komen. Maar voortdurend bleef die uitnodiging door mijn hoofd 
gaan. Nu ervaar ik dat het de tijd is. En ik vind het ook heel bijzonder dat mijn goede vriend Ramiro Richards 
mee gaat. In verband met de situatie in China kan ik verder niet te veel vertellen, maar ik vraag u voor deze reis 
te bidden. Ook zoeken we financiële steun om de kosten voor deze reis te dekken. We hebben € 5.000,- nodig. 
Als u uw zaad wil zaaien voor een oogst in China, dan ben ik ervan overtuigd dat dit een goede akker is om in te 
zaaien. U kunt u gift overmaken op ING rek.nr. 5169971 o.v.v. van China. Of u kunt direct online doneren door 
hier te klikken. Iedereen die ons steunt met € 100,- bieden wij een boek aan. Kijk hier welk boek u zou willen 
kiezen. Meld dan bij uw gift ‘boek’ en welk boek u voorkeur heeft. Bij voorbaat dank!  
 
 
 

Youth on the right track - de jeugdgroep van Baranka di Restorashon in Bonaire 

http://www.heilbode.nl/partners.php?project=China
http://www.heilbode.nl/webshop.php?cat=1


 
 
 
 
 
 
 
 
Kroonappels voor Abba Child Care  
Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging van de Prins van Oranje en Prinses Máxima, organiseert het 
Oranje Fonds de zoektocht naar de Oranje Fonds Kroonappels. We hebben Abba Child Care ook aangemeld en 
maken zo kans op een forse financiële investering als we worden gekozen. Kijk op http://www.kroonappels.nl en 
kies dan voor Zeewolde als woonplaats, dan ziet u daar ons initiatief. Geef dit bericht aan zoveel mogelijk 
mensen door en stem in het stemweekend van 15, 16 & 17 maart op Abba Child Care, zodat ons werk een 
grotere kans maakt om te winnen. Bij voorbaat dank voor je medewerking. En kijk alvast hier om onze 
aanmelding op de kroonappels te bekijken.  Kijk hier als je onze visie wilt lezen en hier om het filmpje te zien. 

 
 

Zendingsreis Kosovo – 20-27 oktober 2013  
In 2011 en 2012 hebben we groepsreizen naar Kosovo gehad en dat was gewoonweg geweldig. Dus 
gaan we het dit jaar weer doen en wel van 20-27 oktober a.s. In 2011 hebben we wezen en 

weduwen bezocht, eten en kleding uitgedeeld, voor zieken gebeden, financieel geholpen, met hen 
meegehuild en hun tranen gedroogd. Als resultaat; 40 mensen die Jezus wilden volgen, 4 mensen die gedoopt 
werden en een prachtig wonder van een stom jongetje dat weer kom spreken en zijn vader die van een 
oorlogstrauma werd bevrijd (zie middelste foto hieronder). Er waren nog veel meer onuitsprekelijk mooie 
momenten. Er is zo’n vreugde als we ons leven geven om de bedroefden te troosten en de armen te verzorgen. 
Dat gaan we dit jaar dus weer doen. Noteer alvast de data in uw agenda. Meer info volgt nog.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Het team uit Nederland                  Het stomme jongetje dat weer sprak.      Aannemer Mohammed werd gedoopt

 
 

 Varende Bijbelstudie Vakantiereis 

  
  Wanneer: van zondag 23 Juni – tot vrijdag 28 Juni 2013  
 
  Reisduur: 5 dagen 
 

  Organisatie en leiding: St Siloam & Jaap Dieleman 
 

  Thema: "Uw Koninkrijk kome" 
 
  Route: Kampen, Medemblik, Texel 2 dagen, Stavoren en Kampen 
 
  Inschepen: Kampen, 23 juni, IJsselkade, t.h.v. huisnr. 2, 19.00-20.00 uur. 

 
  Ontschepen: Kampen 28 juni. 17.00 uur 
 
  Kosten: € 330.- per persoon - all inclusive. 
 
  Informatie en opgave: siloam@vaart.net 06-53921155  

 

   
 

 
  

http://www.kroonappels.nl/
http://browse.kroonappels.nl/initiatieven/zeewolde/helpendehand.html
http://www.abbachildcare.org/uploads/7/8/2/6/7826556/sponsorbrief_kerst_2012.pdf
http://www.abbachildcare.org/abba-family-homes.html
http://www.stichtingsiloam.nl/?Clickout=Vaarprog&id=1102


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Familienieuws – HuizecDieleman 
Het is een spannende tijd voor ons als gezin. Grace (rechtsonder op de foto) verwacht begin maart haar tweede 
kindje. We zien dan ook met verwachting uit naar de komst van ons 4e kleinkind. Op 24 maart vieren we dat 
Manasse (links onder) vier jaar wordt. En op 9 april wordt Jozua (midden boven) 30 jaar. Joel (rechtsboven) had 
een moeilijke start dit jaar. Zijn tas werd 
gestolen met zijn Macbook-Pro, harde schijf, 
mobiele telefoon, muziekboeken en kleren. 
Alles bij elkaar zeker € 3.000,- schade. Hij 
was erg verdrietig en ik heb hem geholpen 
door een tweedehandse laptop voor hem te 
kopen voor ruim € 800,-. En toen werd ik zelf 
getroffen: mijn auto begaf het en was ineens 
niets meer waard. Ik kocht een andere maar 
de versnellingsbak van die auto blijkt ook niet 
goed te zijn. Bovendien begaf in diezelfde 
week mijn laptop, mijn printer en telefoon 
het. Ik was moedeloos van alle tegenslag. Al 
mijn spaargeld ging eraan op en nu ben ik 
dus weer op zoek naar een andere auto. 
Soms zou je willen dat iemand zei: zoek er 
maar een uit! Ik kan zo’n steuntje in de rug 
wel goed gebruiken. Enfin, we hebben de teleurstelling inmiddels achter ons gelaten, want het helpt ook niet om 
bij de pakken neer te zitten. We hebben besloten om vooruit te kijken en verwachten dat de Heer opnieuw Zijn 
wonderen aan ons bewijst, vooral nu het water tot aan onze lippen staat. We hebben nu onze nood met u 
hebben gedeeld, maar ik hoop de volgende keer dan ook te kunnen vertellen hoe God ons uit deze benauwdheid 
heeft gered, zodat velen God met ons kunnen danken voor Zijn bijzondere uitreddingen. We blijven dus opzien 
naar God en weten dat Hij zal voorzien in onze noden, zoals Hij altijd heeft gedaan. Zie dus met ons uit naar dit 
wonder. En nogmaals hartelijk dank aan alle vrienden die ons hebben gesteund en bemoedigt met giften, 
praktische hulp, gebeden en bemoedigende woorden. God zal jullie ervoor zegenen.  

Jaap & Antje Dieleman 

 

 

http://www.heilbode.nl/webshop.php?act=more&id=1021
http://www.heilbode.nl/webshop.php?act=more&id=1022

