
 

 

 

 

 
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,  
De eerste herfsttekenen zien we al weer om ons heen: de dagen worden korter, de nachten langer en 

kouder, de eerste bladeren kleuren rood, geel en bruin en beginnen van de bomen te vallen en de laatste 
oogst word binnen gehaald. Maar tegelijk is het een geweldige zaaitijd want met het vallen van de vruchten 
vallen er ook miljoenen zaden in de aarde die straks weer voor een nieuwe oogst zorgen. De natuur leert 

ons zo dat sterven een voorbereiding is voor het nieuwe leven. Jezus is ons hierin voorgegaan. Hij stierf en 
dat leek Zijn einde, maar nu draagt Zijn dood veel vrucht want miljoenen mensen hebben hun geloof 
gebouwd op Hem die voor ons stierf en weer is opgestaan in onsterfelijk leven.  

 
Toen Jezus het verhaal van de graankorrel vertelde, sprak Hij in de eerste plaats over Zijn eigen leven dat 
Hij spoedig zou afleggen. Maar het is ook een uitdaging voor ons om niet op onszelf te blijven maar ons 

leven als een zaad in de aarde te laten sterven om veel vrucht te kunnen dragen. Elke boer kent dit principe 
en zal daarom royaal zaaien zodat hij straks ook veel kan oogsten. Nu wordt dit verhaal vaak aangehaald 
met betrekking tot het geven van geld zodat men er uiteindelijk zelf financieel beter van worden. Hoewel ik 

geloof dat dit principe ook van toepassing is op het geven van geld, spreekt Jezus toch over veel meer dan 
het geven van geld alleen. Het gaat om het inzetten van je leven! Het zaad verwijst in dit verband naar het 
Woord van God, de akker zijn de harten van mensen en de oogst zijn de zielen in wie dit goddelijk zaad 
wordt gezaaid en tot wasdom komt zodat ze eeuwig leven ontvangen. Het gaat dus veel verder dan geld 

alleen, het gaat om kostbare zielen voor de eeuwigheid. 
 
Als we werkelijk zouden beseffen dat deze oogst gaat om de kostbare zielen zijn waar Jezus zijn leven voor 

gaf, dan zouden we er alles voor over hebben en van harte offers willen brengen. Ja.., ook financiële offers, 
zodat we daardoor een geweldige oogst van zielen voor onze Koning mogen binnenhalen. Dan is het geven 
van geld niet gericht op hoeveel we er zelf voor terugkrijgen, maar op hoeveel kostbare mensen we 

daarmee kunnen winnen voor Koning Jezus. Onze oogst is dan niet het aardse goed dat weer vergaat, maar 
onze oogst zijn dan deze kostbare zielen die voor eeuwig leven. Want zijn dat niet de schatten waar Jezus 
zijn leven voor gaf? Zijn dat niet de kostbare mensenlevens waarvoor de Vader Zijn Zoon gegeven heeft? En 

zouden wij niet om dezelfde reden ons leven moeten inzetten? Oskar Schindler (Schindler’s list) gaf zijn 
vermogen om 1200 Joden te redden, maar aan het einde van de oorlog brak hij in tranen toen hij besefte 
dat als hij zijn horloge en zijn auto ook had gegeven, hij daarmee wellicht nog enkele Joden meer had 

kunnen redden. Schindler begreep het: als iets niet waard is om voor te sterven, is het ook niet waard om 
er voor te leven. De vraag is: waar leeft u voor? Of liever gezegd, waarvoor bent u bereidt te sterven, zodat 
anderen kunnen leven? Voor een grote oogst van zielen,  
                                                                                                                                                      JaapcDieleman 
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We zijn in de grootste oorlog aller tijden 
verwikkeld. En God wil dat wij deze strijd met 

overleg voeren zodat we als overwinnaars uit 
de arena tevoorschijn zullen komen, om voor 
eeuwig met Hem te heersen op Zijn troon. 
Gaat u mee de arena in? -----> Kopen 

 

MP3-CD met zes studies van ± 6o min.  
Inclusief studienotities in PDF - € 15,00 

 
De hartenklop van ons leven is de verborgen 
omgang met God. Hoe dieper u binnengaat in 

die verborgen en intieme omgang met Hem, 
des te meer zult u ontdekken wie u bent en 
dan zal onzekerheid plaats maken voor 
echtheid, vrede en zingeving. - Kopen 

 

MP3-CD met zes studies van ± 6o min.  
Inclusief studienotities in PDF -  € 15,00 

 
Alle grote opwekkingen gingen gepaard met 
een diep besef van Gods heiligheid, waardoor 

velen een nieuwe liefde voor God, het leven en 
hun naaste vonden. Hij wil dit opnieuw doen. 
Ontdek hoe u zelf een klimaat kunt scheppen 
voor zo’n opwekking. -- Kopen  

 

MP3-CD met zes studies van ± 6o min. 
Inclusief studienotities in PDF - € 15,00 

   

 

Ongehoorzaamheid van de 1e Adam bracht 

een vloek, maar de gehoorzaamheid van de 2e 

Adam heeft die vloek opgeheven. De hele 

Bijbel draait om dit thema. Ontdek hoe u kunt 

leven in die zegen - Kopen 

MP3-CD met zes studies van ± 6o min.  

Inclusief studienotities in PDF  - € 15,00 

 

Christenen leven in de verwachting van Jezus 

komst. Zijn wij de generatie die het mee 

maken? De aarde wordt weer een paradijs 

omdat Jezus dan regeert. Laat je inspireren 

om uit te zien naar Zijn komst. - Kopen 

MP3-CD met zes studies van ± 6o min.  

Incl. notities & boek in PDF - € 15,00  

 

Alle grote helden hebben een passie om tot het 

uiterste te strijden om hun ideaal te bereiken. 

Zonder die passie lukt het niet. Jezus is ons 

hierin voorgegaan. Hij betaalde de hoogste 

prijs om Zijn droom waar te maken. -Kopen 

MP3-CD met zes studies van ± 6o min.  

Inclusief studienotities in PDF  € 15,00 

   

 

 

 

 

God sprak en het was er en wij mogen ook 

leven, genezing en zegen spreken. Want dood 

en leven zijn in de macht van je tong en je 

binnenste wordt vol van je eigen woorden. 

Aan wie geef jij je stem? Ontdek nu hoe je 

een verlengstuk van God kunt zijn door 

woorden van leven te spreken. - Kopen 

MP3-CD met zes studies van ± 6o min.  

Inclusief studienotities in PDF  - € 15,00 

 

 

 

 

M.L. King, Gandhi, Moeder Teresa enz. 

hebben de wereld veranderd. De grootste 

revolutionair is Jezus zelf. Hij was zonder 

zonde, maar nam de zonde van de wereld op 

Zich. Hij overwon de dood door te sterven. 

Ontdek hoe je wereld kan veranderen door in 

Zijn voetsporen te treden. -Kopen 

MP3-CD met zes studies van ± 6o min.  

Inclusief studienotities in PDF  - € 15,00 

 

 

 

 

Tegenwoordig vindt je overal imitaties van dure 

horloges, kleding, enz. Het lijkt net echt, maar 

het is nep. Het is waardeloze rommel. Wij 

moeten leren om echt te zijn als we een 

waardevol leven willen lijden. Laat je inspireren 

door deze studie om te leren hoe je hoe je echt 

kunt zijn.  Kopen 

MP3-CD met zes studies van ± 6o min.  

Inclusief studienotities in PDF  - € 15,00 
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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. We hebben een mooi team 

van mensen dat mee gaat, zodat ze uit eerste hand kunnen ervaren wat zending betekend, terwijl ze wezen 

en weduwen bezoeken, eten en kleding uitdelen, voor zieken bidden, hen financieel helpen, met hen 
meeleven en hun tranen mogen drogen. Vorige keer was het resultaat dat 40 mensen Jezus wilden volgen, 
4 mensen gedoopt werden en een stom jongetje weer kom spreken terwijl zijn vader van een 

oorlogstrauma werd bevrijd (zie middelste foto hieronder). Het geeft zoveel vreugde als we ons leven geven 
om bedroefden te troosten en armen te verzorgen. Dat gaan we dit jaar dus weer doen.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
         Het team uit Nederland                    Het stomme jongetje dat sprak                  Gedoopt in de badkuip

 
 

Mannen-conferentie - Bonaire – 31 okt. - 5 nov. 2013 
Begin dit jaar was ik in de Antillen en sprak o.a. in de U-turn-gemeente in Curaçao. Pastor Chris 

Guillen wilde dat ik snel zou terugkomen voor een mannen-conferentie. In samenwerking met mijn 
vriend Ramiro Richard is besloten deze conferentie op Bonaire te houden, die speciaal bedoeld is om 
mannen te inspireren in hun rol als echtgenoten, vaders en leiders in de samenleving. Er is grote behoefte 

aan dit onderwijs in de Antillen. Iedereen die ons steunt met een gift vanaf € 50,- sturen wij “De Echte 
Man”, een inspirerend boek voor elke man. Wilt u helpen? Stuur dan uw gift o.v.v. “Mannen” naar rek.nr. 
5169971 van St. de Heilbode. Wilt u online doneren, klik dan hier. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage. 

 
 
 

 
 
 

 
  
 

 

Levend Water festival - India –  14-25 november 2013  

Via Abba Child Care doen we al heel veel voor India. Nu heeft iemand ons een grote gift gegeven 
om daarmee zo’n 250.000 Dalits (de allerarmsten in India) in 50 dorpen, van schoon drinkwater te 

voorzien. De eerste waterpunten worden al geslagen en als we er in november zijn, is de helft al klaar. Om 

dit heuglijke feit te vieren, organiseren wij een ‘Levend Water Festival’. Alle dorpshoofden en hun 
dorpsgenoten zijn hiervoor uitgenodigd. We verwachten zeker tienduizend mensen, want het is historisch en 
revolutionair wat wij nu voor hen doen. Het mooie is dat we sociale impact (schoon drinkwater) kunnen 

combineren met geestelijke impact (het levende water) want uiteraard zullen we op dit festival (zo genoemd 
omdat dit een geaccepteerd woord is in India), hen het levende water aanbieden waar ze nooit meer dorst 
van krijgen. We hebben al veel gunst van de regioleiders en de dorpsoudsten en we verwachten daarom 

een grote oogst van zielen binnen te halen. De kosten voor dit festival (lees evangelisatie-campagne) zijn € 
10.000,- We zoeken daarom partners die in deze campagne willen investeren en ons financieel willen 
steunen. Iedereen die ons steunt met € 50,- of meer krijgt van ons de film “Hoop voor de hopelozen” die 

over ons werk onder de Dalits gaat. Maak uw gift over op rek.nr. 5169971 van St. de Heilbode, o.v.v. 
‘India’. Wilt u online doneren? Klik dan hier! Dank voor uw investering in deze kostbare zielen.  
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Noa met haar kleine zusje Amy 

 
Paul Ai in Nederland 
Zoals u ziet heb ik een drukke tijd voor de boeg met reizen naar Kosovo, 

Bonaire en India. Bovendien komt Paul Ai ook weer naar Nederland om te 
spreken. Hij zal hier zijn vanaf 14 oktober. Degenen die hem al eerder hebben 
horen spreken, weten wel hoe inspirerend Pauls levensverhaal is. We hebben 

zijn spannende levensverhaal nu ook in boekvorm voor belangstellenden. U 
kunt dit boek hier bestellen. En als u wilt weten waar hij spreekt kijk dan hier 
(maar dan moet u nog wel even een klein stukje naar beneden scrollen).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familienieuws – Huize-Dieleman                                                              
Vorige keer vertelde ik over de 
geboorte van onze kleindochter Amy. 

Inmiddels is onze Amy al weer een 
half jaar oud en wat een prachtig kind 
is het. We genieten er met volle 

teugen van en haar grote zus Noa ook 
(zie de mooie foto die oom Jozua van 
hun heeft gemaakt). Bovendien 
worden we binnenkort weer een keer 

opa en oma, want onze Daniel en 
Jonne zijn in blijde verwachting van 
hun eerste kindje dat naar 

verwachting half februari 2014 
geboren zal worden. Dat wordt dan 
ons vijfde kleinkind. Heel spannend en 

hartstikke leuk!  
 
Ten slotte wil ik al onze vrienden en partners bedanken die ons de afgelopen tijd hebben gesteund, want 

we zijn immers geheel afhankelijk van giften. Ondanks het aantal giften dat is teruggelopen vanwege de 
financiële crisis, kunnen wij toch nog steeds ons werk blijven doen dankzij trouwe partners zoals u. We 
zouden dan ook niet willen dat ons prachtige werk door geldgebrek zal stagneren en daarom proberen we 

dan ook goede rentmeesters te zijn van alles wat ons wordt toevertrouwd. We beseffen heel goed dat het 
mede dankzij uw gave is dat we mensen het goede nieuws van Jezus hebben kunnen brengen, waardoor 
hun leven is veranderd en zij Jezus hebben leren kennen. We zijn dan ook heel dankbaar voor alle giften, 

gebeden, bemoedigingen en andere vormen van ondersteuning. We willen dat u, als sponsor, zich net zo 
verheugd over de oogst die wordt binnengehaald, als wij die het feitelijke werk doen. Samen mogen we 
kostbare zielen winnen voor onze Koning. 

 
In Gods liefde verbonden, 

Jaap & Antje Dieleman 
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