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Lieve broeders en zusters in onze Here Jezus Christus,
Wij zijn dankbaar u weer een nieuwsbief te kunnen sturen hoe de Heer werkt in de
zendingsgebieden.
Onder de goden is niemand U gelijk, o Here, en niets is als uw werken. Alle volken, die Gij
gemaakt hebt, zullen komen en zich voor U nederbuigen, o Here, en uw naam eren, want Gij
zijt groot en doet wonderen, Gij, o God, alleen.
Psalm 86 : 8-10
Alle volken zullen komen en U aanbidden en Uw Naam verheerlijken. Het probleem in de wereld van
geweld en haat zal dan opgelost zijn. Als de volken eenparig God gaan aanbidden en verheerlijken,
zal er vrede zijn op aarde. Hoe kan dat ooit gebeuren? Vers 10: Omdat Gij groot zijt en wonderen
doet. Als wij mensen niet in God geloven en het niet van God verwachten, werken wij Hem tegen.
Maar de Here is barmhartig en genadig, Zijn tijd komt en is nabij. De Here is groot en zal wonderen
doen.
We mogen iets van Zijn wonderen zien, en ervaren hoe Hij mensen verlost van de macht van zonde
en ongeloof, hoe te komen tot Hem Die nieuw leven geeft en nieuwe hoop om voor te leven.
Geprezen zij de Heer!
Zo mogen wij, de verlosten van Jezus Christus, bouwen aan Gods plan met Jeruzalem, aan Gods
volk,door te zien op Jezus, de overste Leidsman en Voleinder van ons geloof. Hij is onze Leidsman,
onze sterkte... Zo werken we allen samen aan Zijn werk, degene die bidt en geeft en God geeft de
wasdom.
Reis van Ine naar PAPUA en ZUID-OOST AZIË van oktober 2012
– februari 2013.
ZUID-OOST AZIË
Bericht van broeder Simon, leider van het Mosterdzaadje in Zuidoost Azië:
Wij groeten u uit het diepst van ons hart in de Naam van onze
Heer en Redder Jezus Christus. En wij uiten (nederig ) onze dank
aan u allen en aan onze God die waardig is alle lof en heerlijkheid
te ontvangen. Wij drukken onze diepe dank uit aan u voor uw
onzelfzuchtige toewijding voor de heerlijkheid van God.

We konden een grote geestelijke campagne
houden in Kanpelet Myo, waar duizenden mensen
tegenwoordig waren. Deze grote campagne werd
6 dagen lang gehouden en er waren veel
dronkaards en ongelovigen aanwezig. Er kwam
een groot ontwaken in deze mensen door het
werk van de Heilige Geest, en veel getuigenis
onder tranen van vreugde voor de heerlijkheid

van God.
We konden ook een groot geestelijk kamp en crusade houden in Ganggow gedurende 3 dagen. In dit
kamp waren meer dan 700 kinderen en jongeren aanwezig. Veel kinderen uit het Boeddhisme
hebben de vreugde en de vrede van God ervaren, die ze nog nooit eerder ontmoet hadden. Veel
kinderen gaven hun getuigenis van wat ze hadden ervaren in dit kamp en gedurende de campagne
voor de heerlijkheid van God. Het is echt ongelooflijk wat er is gebeurd in de levens van deze
kinderen gedurende dit kamp. De vreugde en vrede van God vulde werkelijk de levens van ieder van
deze kinderen.
Zoals we in ons gebed gevraagd hadden, hielden we een geestelijke crusade en kamp van 1-6 Mei
2013 in het dorp Laylugone. In dit kamp waren meer dan 300 mensen uit het dorp aanwezig en
luisterden naar het Woord van God. Maar er kwamen wel problemen tijdens de crusade en in het
kamp, we werden gestenigd door enkele mensen uit het dorp en Boeddhisten monniken en de
regering dreigden dat we de crusade moesten stoppen. Maar door de genade van God en door de
leiding van de Heilige Geest konden we toch doorgaan. Mensen ontvingen Jezus als hun Verlosser, er
werden maar 29 mensen gedoopt, omdat van verschillenden onder hen hun familie sterke
tegenstand bood. De Boeddhisten stellen zich vijandig op tegen de gelovigen in Jezus Christus in dit
gebied, want er zijn hier maar heel weinig Christenen. Sommige gelovigen werden ernstig bedreigd
zelfs door hun eigen familie. Maar wij geven de heerlijkheid en eer aan God want Zijn Naam werd
verheerlijkt onder deze bevolking tijdens deze crusade.

We hadden ook een geestelijk kamp in het dorp Sweshin van 20-24 Mei 2013. Sweshin ligt op korte
afstand van Laylugone. Hier kwamen steeds 15 ongelovigen, gedurende dit kamp ontvingen 9
mensen Jezus Christus als hun Verlosser en Heer. Zoals we al zeiden over dit gebied, worden Christen
gelovigen hier ernstig bedreigd door Boeddhisten monniken en de regering. Enkele politieagenten
bedreigden hen met geweren om hun geloof af te zweren. Maar door Gods hulp en het werk van de
Heilige Geest zijn er 9 mensen gedoopt in de Naam van de Heer Jezus Christus op 26-5-2013
ondanks alle risico’s.
In ons land heeft de regering het salaris van de
arbeiders verhoogd, het minimum salaris voor de
arbeiders is 170.000 K-S (gelijk aan ongeveer 170
Euro). Het is goed de prijzen van de arbeiders te
verhogen, maar nu gaan alle prijzen omhoog, wat
betekent dat velen nu een probleem hebben. Als we
het salaris van onze pastors (werkers in het evangelie
in de verschillende zendingsgebieden ) met de
huidige marktprijs in ons land vergelijken, hebben al
onze werkers een probleem om hun dagelijks voedsel te verdienen. Veel van onze pastors hebben
een probleem om hun kinderen naar school te
sturen. Daarom vragen wij u om voor de gezinnen van onze werkers te bidden. In Zuid-oost Azië zijn
de scholen geopend vanaf de eerste week van Juni, zodat veel kinderen bezig zijn te bidden en zich
voor school in te schrijven. Maar het is jammer dat veel kinderen graag willen leren op school, maar
vanwege armoede niet naar school kunnen gaan. Nu opent de regering in de afgelegen gebieden een
departement voor ontwikkeling. Zij helpen kinderen die niet naar school kunnen gaan. Ze dwingen de
kinderen om Boeddhist te worden en voorzien dan in
alles wat ze nodig hebben. Zo hebben juist arme
gezinnen een groot probleem dat hun kinderen niet
naar school kunnen gaan.Juist om deze reden hebben
we 6 hostel centra geopend, voor leerlingen om naar
school te kunnen gaan.
Hiernaast
Paletwa
zending.
Hier rechts het Wahgebied

De zes hostels zijn in Paletwa, Wah, Ganggow, Mindet,
Asho gebied en in …………, zodat die kinderen uit arme
gezinnen naar school kunnen gaan. In ieder hostel zijn meer dan 15 leerlingen nu de scholen open
gaan. Er zijn heel veel kinderen die naar onze hostels willen komen om zo naar school te kunnen
gaan, maar we kunnen ze lang niet allemaal ontvangen vanwege de kosten. We bidden God dat ieder
van deze kinderen zal groeien in kennis en geestelijke wijsheid. Zij hebben uw gebed nodig dat we zo
samen in hun noden mogen voorzien en dat ze zo mogen opgroeien tot Gods eer en heerlijkheid in
de tijd die voor ons ligt.

Nu het regenseizoen is begonnen, hebben we moeite met het transport. Onze werkers die in ver
afgelegen gebieden werken krijgen dan hun salaris voor 3 maanden. Er zitten nog steeds enkele
werkers gevangen voor de verkondiging van het evangelie. Vooral in het Wah gebied (bij de Chinese
grens) is het bijna onmogelijk om het goede nieuws van het evangelie te verkondigen. Zo is de beste
manier daar om door onze dagelijkse levenswandel met de Heer het evangelie door te geven. Er is
grote weerstand tegen het Woord van de Heer, maar we hopen en bidden dat het licht van het
Evangelie op deze mensen zal schijnen door de toegewijde werkers onder alle omstandigheden voor
de zaak van Jezus Christus. Hierbij geven we ook in het kort ons programma door voor de komende 3
maanden voor het Koninkrijk van God. We bidden dat er in Juli een crusade is in het Naga
zendingsgebied. We bidden ernstig tot God dat God de weg opent, dat we in Augustus een
geestelijke crusade en kamp zullen hebben in het Wah zendingsgebied. Ook in storm en
moeilijkheden geloven we dat God machtig is te werken onder deze bevolking en dat de heerlijkheid
van God zal schijnen in de harten van hen allen. We bidden voor ons plan om in September een
geestelijk kamp te hebben in het dorp Saido, in Ganggow. We geloven dat in dit kamp wel 1000
mensen zullen komen uit dorpen in de omgeving. Dit kamp zal een week duren, de kosten hiervan
zullen zwaar zijn voor ons. Maar we leggen ons programma in de handen van God, want onze God
heeft een menigte van 5000 mensen gevoed met 2 vissen en 5 broden. We hebben het plan om in de
eerste week van Oktober een crusade in het dorp Bungzung te houden, dit ligt in het gebied
Senthang.
Wij bidden en hopen dat er rond 1600 mensen deze
crusade zullen bijwonen. Tevens hebben we het plan
voor de laatste week van Oktober een grote
geestelijke crusade te houden voor ongelovigen,
ongeveer 1500, bij de grens van Bangladesh. We
leggen ons hele programma in de handen van God,
want het is allemaal onmogelijk voor mensen, maar
alleen mogelijk met God. “De mens heeft
overleggingen des harten, maar het antwoord van de
tong is van de Here.” In Zijn heilige dienst,
Rev. Simon.
PAPUA
Wij zijn onze Heer en Verlosser zo dankbaar als we terugzien op de afgelopen tijd in Papua. We
hebben een machtige God Die de deur opende, zodat we weer nieuwe gebieden konden bereiken
met de boodschap van heil en verlossing in Jezus
Christus, en dat we Zijn plan volgens Zijn Woord
bekend mochten maken. Er zijn nu acht gebieden
die we bereikt hebben, en van waaruit het Woord
verder wordt doorgegeven: Jayapura, Sorong,
Sorong Selatan, Maiberat (o.a. Ayamaru), Sauwiat

(o.a. Srer), Konda, Kais, Waropen, Raja Ampat, Jahukimo – Bogondini, Genjem Gremijawa.
Op foto rechts: Het Plan van God met Israel te verstaan en terug naar de Joodse wortels.
Jahokimo en Bogondini
Voor het werk van de zendelingen die hier in
het verleden in het binnenland het Woord van
God brachten, hebben wij grote waardering.
Zodoende is het licht van het Evangelie hier
doorgedrongen en vond er een grote
ommekeer plaats vanuit het heidendom, het
kanibalisme. Ook nu wordt het Evangelie daar in
het binnenland gebracht door dienaren van
God.
Toch is er ook veel nood. Het volk wordt
overheerst door Indonesië. Er is een verlangen naar vrijheid, en boven alles naar vrijheid door de
kracht van Jezus Christus, Die opgewekt is uit de dood en nieuw leven geeft door de kracht van de
Heilige Geest. Wie zal hen verlossen van de macht van wanhoop, nu velen van hen door geweld zijn
omgekomen, of nog gevangen zitten? wie zal
hen verlossen van de machten van de
duisternis? Waardoor anders dan door de
kracht van het bloed van Jezus, Die ons verlost
en vrij maakt. Het is zo belangrijk om het plan
van God voor Israël en de wereld te kennen. Dit
geeft nieuwe hoop en uitzicht op Gods
koninkrijk.
Gods plan tot verlossing van de mens heeft Hij
geopenbaard in Zijn Woord, maar ook tot
verlossing van Israël en de wereld. Zo wordt alle nood in de wereld van geweld en oorlog en
overheersing, een gevolg van de macht van de boze, teniet gedaan en zal Gods koninkrijk
doorbreken. Marthen werd door God geroepen om dit plan van God in heel Papua bekend te
maken. God opent de deuren zodat deze boodschap verder gebracht wordt. Er zijn nu acht plaatsen
in de verschillende gebieden bereikt, van waaruit dit Woord weer verder verbreid wordt. Evenals in
de tijd van Ezra en Nehemia is er weerstand
bij het herstel van de muren rond
Jeruzalem. God heeft voor onze dagen een
groot plan met Jeruzalem. Als dit verkondigd
wordt, brengt het zegen voor degenen die
het ontvangen en ervoor bidden en aan
meewerken. Maar er is ook tegenstand. Dit
ervaren wij ook. Maar God leidt en God
opent de deuren en de Heere onze God zal
het waarmaken. In Bogondini werden we
heel feestelijk ontvangen. Ver in het
binnenland zijn hier al stenen huizen gebouwd. De mensen waren heel hartelijk. We hadden
samenkomst in een gebouw dat hier stond. De mensen zaten allemaal op de grond, verlangend naar

Gods Woord. Het viel vooral op dat ook de kinderen heel aandachtig luisterden, en dat zij dit later
weer doorvertelden. Het maakte grote indruk, dat we onze vrijheid van God mogen verwachten en
dat Zijn koninkrijk komt. De boodschap werd weer in hun eigen taal vertaald. Er waren 12 stammen
aanwezig in Bogondini. De leiders van deze stammen kregen ieder een vlag uit Israël. Zij geloven dat
God Zijn volk Israël zal verlossen en dat Israël zo een
koninkrijk van priesters zal worden. Langs die weg zal
Gods Koninkrijk doorbreken en komt er vrede en vrijheid
in de wereld. Na afloop gingen zij de bergen in om dit
aan hun stammen bekend te maken.

Waropen

Zo kwamen we deze reis voor het eerst in het eiland
Waropen. De mensen waren erg blij dat we kwamen. Het is
een groot eiland, we hebben daar één plaats bezocht en
hielden er een conferentie van vier dagen. Er was een grote
tent gebouwd die vol zat met mensen en er werd met grote
aandacht geluisterd. In dit gebied waren nooit opwekkingspredikers geweest. De mensen leven heel
eenvoudig, slapen gewoon op de grond, maar zij openden hun hart voor Gods Woord.
God spreekt in Zijn Woord over de bediening van het geheimenis, dat eeuwen lang verborgen is
gebleven in God, opdat door middel van de gemeente de veelkleurige wijsheid van God bekend zou
worden. Het is een wonder van God dat juist deze eenvoudige menen die rijkdom van genade en

verlossing van God ontvangen. Nadat we hier weggegaan waren, kwam er al gauw een verzoek van
nog andere plaatsen op dit eiland om hier het Woord van God te brengen. Marthen is er opnieuw
geweest toen ik weer in Holland was. Je moet per boot gaan van de ene plaats naar de andere op dit
eiland. Maar er kwam een grote storm, waar Marthen en zijn medewerker in terecht kwamen. Ze
zagen dat alle kans op redding verloren leek, maar door een wonder van God zijn ze nog gered. Maar
vanwege de storm konden ze niet verder meer naar de andere plaatsen op dit eiland gaan.
Kais

Dit is een plaats aan de Zuidkust. Sinds we daar geweest zijn en de machten van de duisternis
verbroken werden, is er nu vooruitgang in dit gebied. Er kwam nu een grote menigte luisteren. We
kwamen samen in de openlucht. Er was een groot podium gebouwd. We hadden hier een 4-daagse
conferentie. Gods Woord werd gebracht en er werd met zieken gebeden. Er was grote blijdschap.
Elke nacht na de conferentie werd de Heer luid geprezen tot diep in de nacht.
Enige tijd daarna kwamen hier moslims; zij rukten op vanuit het Zuiden en wilden de mensen moslim
maken. Maar de mensen in Kais stonden vast in het geloof. Nee, zeiden ze, we geloven in de Here
Jezus. Ze antwoordden: toch komen we het moslimgeloof hier brengen. Maar de christenen
weerstonden hen vast in het geloof. Ze zeiden: als deze bout breekt, moeten jullie weggaan; maar als
hij niet breekt, mogen jullie binnenkomen. Daar gingen ze mee accoord. De Heer deed het wonder,
de bout brak! En toen zijn de moslims weer vertrokken en sindsdien niet meer terug gekomen.

Samenkomst bij zee in Jayapura.

Israël
Ook in Israël werkt het Mosterdzaadje. We geven hulp onder Joden die godsdienstig zijn, maar Jezus
nog niet kennen. God wil juist dat we hun barmhartigheid betonen, Rom.11 vers 30 en 31. Er komen
brieven van hen binnen waarin ze hun grote dank uitspreken. De derde week van juli komt onze
medewerker Hadar Abrahami met zijn vrouw Channi naar Nederland.
Een woord van dank
We danken de Heer voor Zijn zegen en voortgang van het werk. Wij zijn zwak, maar de Heer is
machtig; ons vertrouwen is op Hem!
We zeggen u allen ook hartelijk dank voor uw gebed en gaven. Zo bouwen we samen aan Gods werk!
We hebben nooit om geld gevraagd of betaalchèques meegestuurd. Onze hulp is van de Heer, maar
God gebruikt mensen, opdat we samen zullen bouwen aan Zijn Koninkrijk. We zijn levende stenen en
worden samen gebouwd als een tempel, heilig in de Here. Hier horen ook onze broeders en zusters
in Papua en in Zuid-oost Azië bij. In Zuid-oost Azië werken we onder de Chin bevolking, die
afstammen van Israël. Velen van hen in Zuid Chin, waar br. Simon met zijn medewerkers werken,
komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. We hebben een grote, Almachtige God! Hem zij alle eer
en aanbidding.
Er is een film gemaakt van deze laatste reizen, die we op verzoek graag willen tonen in gemeentes,
kerken of bijeenkomsten. U kunt telefonisch kontakt opnemen via onderstaand nummer. In juni en
juli ben ik nog beschikbaar. Op 7 augustus zal ik – zo de Heer wil – weer naar Papua vertrekken.
De Heer zegene u allen rijkelijk. Nogmaals dank voor uw meeleven en steun in gaven en gebed!
Met een hartelijke groet, ook namens het bestuur,
Ine Knoop.

C O L O F ON
Stichting Het Mosterdzaadje
Tel. 024 – 3502475

Ryswickstraat 26
KvK 41056349

Ine Knoop, vice voorzitter.
E: ine.knoop@ gmail.com
Ineke Torn, secretaris.
E: tornineke@gmail.com
Frank Jogems, Hans Vennis, penningmeesters. E: hansendimitra@solcon.nl

6525 RD Nijmegen
Bank: ING 209289
T.024-3502475
T.020-6167459

