
 
 

       
 
 

 
 
 

Omdat gij dit gedaan hebt…, zal Ik u rijkelijk zegenen…, en met uw nageslacht zullen alle 
volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt.  

Genesis 22:16-18 

Beste vrienden,  
Een geweldige belofte van zegen voor alle volken op aarde, doch in het bijzonder voor 
Abraham zelf en zijn nageslacht. Maar die belofte kreeg hij niet zomaar. Hij kreeg hem pas 
nadat hij een enorm offer had gebracht: zijn eigen zoon, Izaäk! Probeer je even in te 
denken hoe dat ging. Abraham had eerst een belofte gekregen dat hij een zoon zou 
krijgen. Hij moest echter 25 jaar wachten op de vervulling van die belofte. Maar nadat die 
langverwachte droom in vervulling ging, vroeg God diezelfde zoon van hem terug.  

Abraham had kunnen zeggen: “Nee, Heer, dat doe ik niet, want U hebt immers zelf beloofd dat ik door 
Izaäk een groot volk zou worden!” “En wat moet er dan van al Uw beloften terecht komen?” Abraham had 
goede redenen om te denken dat die stem van de vijand kwam, maar Abraham kende de stem van God. En 
ook al kon hij Gods motieven niet begrijpen, toch heeft hij naar Gods stem gehoord en ging op weg met 
Izaäk om hem te offeren.  

Zie je ze samen de berg opklimmen. Izaäk achter zijn vader aan met het offerhout op zijn rug. Het moet 
een sterke jongeman geweest zijn. Hij droeg het hout van het altaar waar hij zelf op geofferd zou worden. 
Ineens bedacht Izaäk dat ze geen offer bij zich hadden. “Pap, we zijn het offer vergeten!” “God zal voorzien 
jongen”, riep Abraham. Wat zal er door hem heengegaan zijn terwijl hij wist wat hij moest doen? Denk je in 
dat jij je eigen zoon moest offeren? Uiteindelijk brak Abraham het ijs en vertelde Izaäk wat God hem 
gevraagd heeft. Wonderlijk verzette Izaäk zich niet maar ging gewillig op het altaar liggen. Kun je je 
voorstellen wat er door Abraham heenging toen hij het mes ophief om het in het hart van zijn geliefde zoon 
te stoten? Abraham bewees door zijn bereidheid dat hij God meer liefhad dan het allerliefste dat hij had. 
Maar toen kwam het verlossende moment dat God tot hem sprak en zei: “Omdat je dit gedaan hebt…!” 
Uiteraard verwijst dit immense offer naar het offer dat de Hemelse Vader bracht, door Zijn geliefde Zoon, 
Jezus te offeren aan het kruis voor ons. Net zoals Izaäk droeg Hij het hout de berg op waar Hij voor ons 
geofferd zou worden. Voor ons werd dit offer gebracht en daardoor zijn er mensen uit alle volken en talen 
die gezegend worden, vanwege dit volmaakte offer. Ook nu zegt God: “Omdat je dit gedaan hebt en omdat 
je naar Mijn stem hebt gehoord, worden alle geslachten van de aarde gezegend!”  

Als wij naar Gods stem horen en doen wat Hij zegt, ook al lijkt het tegenstrijdig met beloften die Hij je 
eerder heeft gegeven, zal Hij jou offer tot een zegen maken voor alle volken der aarde. Laten we daarom 
blijmoedig offeren voor de redding van kostbare zielen, waar Jezus zijn leven voor heeft gegeven, want zo 
wordt ons offer tot een zegen voor alle geslachten van de aarde!                                    Jaap Dieleman 
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Verslag - China:  3-17 maart 2014 

Wat een heerlijke tijd om samen met vriend en reisgenoot Jaap Houweling naar Shanghai te gaan. 
Shanghai is een wereldstad met bij 25 miljoen mensen. Onvoorstelbaar modern en prachtige 

architectuur. Mijn vriend Joshua heeft er in de afgelopen jaren honderden kerken geplant en zeker 11 
bijbelscholen gesticht. Er zijn ruim 30 zendelingen uitgezonden vanuit China en elke week komen er bijna 
1000 mensen tot Jezus door de beweging die hierdoor is ontstaan. Ik ben onder de indruk van zijn werk. Ik 
heb 14 dagen lang geïnvesteerd in allemaal potentiele zendelingen. Wel 40x heb ik gesproken. Hard werken 
dus! Maar als ik de honger zie van deze jonge toegewijde christenen is het de moeite waard geweest. 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Joshua is een bijzondere apostolische leider met een enorme visie, want hij wil 20.000 zendelingen voor 
China trainen en ook nog eens 10.000 om als zendeling vanuit China uit te zenden. Zijn visie voor dit jaar 
was 50 nieuwe zendelingen, maar inmiddels zijn er al 20 uitgezonden. Met dit tempo haalt hij bijna het 
dubbele aantal voor het einde van dit jaar. Het is om deze reden dat ik het een heel goede investering vind 
om deze jonge dynamische gelovigen op te bouwen. Zij zijn de hoop voor morgen. Ook Jaap Houweling, 
mijn reisgenoot, heeft erg genoten en op een bijzondere manier studenten persoonlijk bemoedigt. Zijn 
aanwezigheid werd door iedereen op prijs gesteld. Prachtig om te zien dat ik klassikaal heel goed ben, en hij 
juist weer persoonlijk. Daarnaast was het fijn om samen na te praten en heerlijk te genieten van het 
Chinese eten. Jaap wil nog een reisverslag schrijven en dat zullen we t.z.t. wel beschikbaar maken voor 
belangstellenden. Dit was wederom een geweldige investering. Echt voor herhaling vatbaar.  
  

 
 

We hebben een paar vaste partners die ons financieel steunen voor het werk in China. Maar om te kunnen 
blijven investeren, zoeken we partners die ons willen helpen om kostbare mensenlevens te winnen voor 
Jezus. Ook u kunt meehelpen zielen te winnen door te investeren in deze jonge toegewijde zendelingen die 
beter in staat zullen zijn hun land te bereiken dat wij zelf. Wilt u onze partner worden voor China? Stuur dan 
u gift naar ING rek.nr. 5169971 o.v.v. “Partner China”. Ook kunt u direct online doneren door hier te 
klikken. Iedereen die ons steunt met een gift van € 50,- of meer bieden wij een boek of CD aan. Meld dan 
bij uw gift welk product u voorkeur heeft. Kijk hier welk boek u zou willen ontvangen. Bij voorbaat dank! 

  

           Wandeling langs de boulevard van de Shanghai rivier. Op de achtergrond de hoogste toren van de stad 
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Zendingsreis - Kenia – 15-22 april 2014 

Nog even en dan is het zo ver. Samen met David ga ik naar Kenia voor een weekje. We gaan onze 
goede vriend George Gichana opzoeken. George ken ik al 31 jaar als een geweldige vriend. In 

Eldoret heeft hij een gemeente gesticht die uitgegroeid is tot meer dan 3000 leden. In de afgelopen 
decennia zijn daar honderden kerken uit voortgekomen waarvan sommigen ook al meer dan duizend leden 
tellen. Verder hoop ik ook mijn vriend Benjamin Kipruto uit Kericho te ontmoeten. Hij heeft in de afgelopen 
25 jaar ruim 300 kerken gesticht tussen de prachtige theeplantages in Kericho. Naast George en Benjamin 
hoop ik nog tal van andere kostbare vrienden te ontmoeten zoals Mark Kariuki, Mechek Madegwa, Paul 
Mwagio en vele anderen die alles doen om hun volk met het evangelie te bereiken. Zo heeft George dit jaar 
een Paasconferentie geplant waar ik zal spreken. En het leuke is, David de Vos gaat mee. David is één keer 
eerder met mij in Kenia geweest toen hij nog maar net met zijn bediening begon. Ondertussen is zijn werk 
enorm gegroeid en houdt hij overal campagnes in Afrika. Voor hem dus ook een prachtig weerzien. Giften 
voor deze reis zijn van harte welkom op ING Rekeningnummer: 5169971 van de Heilbode, o.v.v. ‘Kenia’, 
Ook kunt u hier online doneren. Dank voor uw investering in kostbare zielen. 
 

 
 

 

  Wilt u een live Bijbelstudie meemaken? 
  We hebben al een heleboel themastudies op cd’s. die u kunt 
  beluisteren wanneer het u uitkomt, maar misschien wilt u zelf 
  wel eens zo’n studie live meemaken. En dan kan!  
  Want elk jaar geef ik een studie die tevens een heerlijke 
  vakantie is over Nederlands mooiste wateren en havenstadjes. 
  Hieronder vindt je informatie over deze inspirerende week. 
  Er is nog plek dus geef u snel op. Tot ziens op de Siloam! 
 
  Wanneer: van zondag 29 juni - tot vrijdag 4 juli 2014  

  Reisduur: 5 dagen 

  Organisatie en leiding: St Siloam & Jaap Dieleman 

  Thema: "Leven als een Koningskind!" 

  Route: Mook, Venlo, Maastricht, Roermond en Mook 

  Inschepen: Mook,  29 juni, 19.00-20.00 uur. 

  Ontschepen: Mook, 4 juli, 17.00 uur 

  Kosten: € 330.- per persoon – all-inclusive. 

  Informatie en opgave: siloam@vaart.net  of  06-53921155  

   

 

Belangrijk - Partners gezocht! 
Onze passie is: zielen winnen voor Jezus! Dat hebben we het afgelopen jaar gedaan ook al ging dit ten 
koste van onze reserves. Het kost gewoon veel geld om het goede nieuws te verspreiden. Maar we hebben 
geen spijt van deze offers als we de resultaten bekijken. Integendeel, we willen ermee doorgaan! Maar daar 
is opnieuw veel geld voor nodig. Dus zoeken we partners die willen investeren. Wilt u onze vaste partner 
worden en uw geld beleggen in de beste belegging ooit: kostbare mensenlevens! Als u dit wilt klik dan hier 
om u als partner aan te melden. Heel hartelijk dank! 

 

 

     Pastor George Gichana                         Praise Celebration Centre in Eldoret                       Mensen horen over Jezus  in de crusade 

http://www.heilbode.nl/Partners.html
http://www.heilbode.nl/webshop.php?cat=2
mailto:siloam@vaart.net
http://www.heilbode.nl/Partners.html
http://www.stichtingsiloam.nl/?Clickout=Vaarprog&id=1117


 
Familienieuws – Huize-Dieleman                                                              
Op donderdag 13 februari is ons vijfde kleinkind geboren, een jongetje! Hij heet Chananiah en is de zoon van 
onze Daniel en Jonne. We zijn bijzonder blij met deze prachtige gezonde kleinzoon en willen jullie graag in onze 
vreugde laten delen. Zoals jullie begrijpen ben ik (J)apetrots. Daarom hier een paar prachtige foto's van onze 
Chananiah. Eerst onze kleine boy zelf en dan als 'Happy Feet', en ook nog een keertje met zijn trotse oma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondertussen zijn Manasse en Amy jarig geweest en op het feestje van Amy waren alle kleinkinderen 
aanwezig. Jozua heeft dit mooie moment op de gevoelige plaat vastgelegd. Zie hier onze grootste rijkdom 
op de bank (bij ons thuis wel te verstaan). Dit is de toekomst en daar genieten we met volle teugen van.  
   

 
  Van links naar rechts: Chananiah bij Jemuel op schoot, Manasse met Amy op schoot en Noa met een fluitje 
 
Wat een vreugde en een voorrecht om mensen het goede nieuws van Jezus te mogen vertellen. We willen 
dat u, als sponsor, zich net zo verheugd over de oogst die wij binnenhalen, als wijzelf. Want het is ook uw 
oogst, u hebt er immers in geïnvesteerd! Ja, we doen het met elkaar. Samen mogen we kostbare zielen 
winnen voor onze Koning. In Gods liefde verbonden, 
                                                                                                                       Jaap & Antje Dieleman 
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