19 september 2019

Geliefde broers en zussen,
We zijn dankbaar u weer een nieuwsbrief te kunnen sturen. Onze Heer is machtig, Hij regeert en Hij
kan alle dingen weer vernieuwen. We bidden dat Zijn Koninkrijk komt, zoals de Heer leerde te bidden.
We zien hoe de geschiedenis van Israël in één klap veranderde toen Hizkia in Israël regeerde. Ja, we
geloven dat God alles kan veranderen, maar of Hij dat ook nu kan, of Hij dat ook in ons land kan
doen? Ons land is ver van God afgedwaald, van Zijn wetten en hoe Hij wilde dat wij Hem volgen
zouden. In 1 Cor.10:6 staat dat die geschiedenissen in Israël ons tot voorbeeld geschreven zijn. In de
tijd van Achaz, koning van Juda, was het volk ver van God afgedwaald. Achaz had allerlei beelden
opgericht om te aanbidden, zelfs had hij een bos voor Astarte ingericht. De tempeldeuren had hij
gesloten, ze konden de tempel niet meer binnengaan om God te aanbidden en zo leden ze de
nederlaag. Toen zond God de vijand op hen af, op één dag vielen 120.000 man omdat ze God
verlaten hadden (2 Kron. 28:6).
Hizkia, de zoon van Achaz die koning werd, onderzocht Gods wegen, hoe God Israël altijd verloste als
ze Hem dienden en op Hem vertrouwden. Hizka diende God, hij vernietigde de afgoden en opende de
deur van de tempel weer die Achaz gesloten had. Zo bracht hij het volk weer bij God terug. Hij stelde
de dienst in Gods huis in (2 Kron. 29:27-29). Het altaar voor God werd weer opgericht. Hizkia beval
dat men het brandoffer voor God zou offeren. Dan begon het gezang met de trompetten en
instrumenten en de hele gemeente boog zich neer voor God.
Als ook ons land zo terugkeert tot God zal God ook de Zegen geven, uitkomst geven uit de macht van
de slavernij van de zonde, de duisternis die nu gewoon genoemd wordt in ons land: abortus,
homofilie, de moraal die van God afwijkt, enz. Wij bidden tot de Heere dat Hij Zijn licht en waarheid
zendt en dat we zo ons bewust van Gods wil worden en verlost van de macht van de zonde.
Hizkia stelde het Paasfeest in voor heel Israël en Juda – de boden gingen rond om allen uit te
nodigen. Als koning van Juda bad en offerde hij ook voor Israël. Toen daalde Gods zegen neer en God
genas het volk, er was grote blijdschap. Ze besloten na een week om nog een week Paasfeest te
vieren. Er werd veel geofferd. Daarna viel Rabsaké Jeruzalem binnen om het te veroveren. Ze
stonden voor Jeruzalem en hoonden Hizkia en de God van Israël. “Welke God heeft ooit een volk
gered uit mijn hand”, dreigde Rabsaké. Hizkia had het volk gezegd niet te antwoorden. Maar Jesaja,
de profeet en Hizkia riepen tot God om uitkomst. Toen zond God een engel vanuit de hemel en
doodde 185.000 mensen van het leger van Rabsaké. Hij kon niet optrekken maar ging beschaamd
naar huis terug. De Almachtige God verloste Israël als ze op Hem vertrouwden.
De Heer heeft alle macht – als we maar in Hem geloven, tot Hem roepen, bidden. In Israël vond er in
korte tijd een grote verandering plaats. Onze God is Dezelfde, ons gebed is dat Nederland opstaat,
verlost wordt en dat we God gaan dienen en een zegen zullen zijn voor Israël (Rom. 11:30,31) en
Europa, de landen om ons heen, de wereld. ZOU IETS VOOR DE HEERE TE WONDERLIJK ZIJN?
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Van 9 t/m 14 mei 2019 was er een grote Israël Conferentie in Manokwari, West Papua. Ds. Wim ten
Voorde schreef hierover:

“Het was een indrukwekkende bijeenkomst van 12.000 Papoea broeders en zusters. Broeder Marthen
Su leidde deze Conferentie. De ruim 12.000 mensen kwamen uit Jajapura, Sorong, Biak, Japen,
Wamena (Centrale Bergland), Kaimana en andere plaatsen. Ook waren er gasten uit de Filipijnen en
uit Celebes en Ambon en enkele uit Nederland. De conferentie werd geopend door de gouverneur van
West-Papoea. Al eerder hadden we hem ontmoet in oktober vorig jaar in Israël. Over het thema “Kerk
en Israël” werd gesproken door verschillende sprekers uit Australië, de Verenigde Staten en de
Salomonseilanden. Ook ik (Wim) mocht daar spreken en mijn vrouw Rika zong er steeds, met grote
en kleine koren en solo. Ook Ine Knoop gaf haar medewerking en deed o.a. ook gebed op het grote
podium. Op dat podium zongen twee grote koren met musici. Ook werd er tijdens de massale
samenzang regelmatig op de sjofar geblazen door een groep van meer dan honderd sjofarblazers.
Bijna verbazingwekkend mooi! De Lofprijzing naar God was zeer krachtig en hartverwarmend en de
liefde voor de Drie-Enige God en voor Israël was duidelijk merkbaar. Voortdurend genoot ook
iedereen van de prachtige en feestelijke uitvoeringen van Israëlische dansen op het grote veld van het
stadion. Ook door jonge mensen en kinderen. De kleurrijke kleding en bloemrijke versieringen (elke
dag nieuwe bloemen) lieten de rijkdom van Gods Schepping zien. De organisatie van deze grote
Conferentie was heel professioneel. De contacten met de bezoekers, waarvan we sommigen al eerder
hadden ontmoet in Israël en Jakarta waren spontaan en oprecht! De laatste dag was er een grote
Israëlmars door Manokwari. Het was een onvergetelijke tijd voor iedereen en voor ons en we hebben
de Papoea-broeders en zusters nog meer lief gekregen.”
Een hele hartelijke groet en God’s Shalom van Wim en Rika ten Voorde.
De Heer was hier merkbaar in ons midden, zo mag ik, Ine, aanvullen. Er was grote blijdschap en er
was heel veel jeugd. De kerken keerden zich tegen de Sion Kids, maar Marthen zat in een vliegtuig
waar ook een kerkleider in zat. Het vliegtuig kwam in problemen en de mensen waren in nood. Toen
stond Marthen op en bad tot God … Plotseling werden ze gered en het vliegtuig kon verder gaan.
Toen veranderden de kerken, ze zagen dit is een man van God, die kunnen we niet tegenstaan. De
kerken vragen nu een gesprek met Marthen.
We gingen ook naar het eiland Mansinam waar het evangelie in Papoea voor het eerst gebracht is. Dit
ligt vlak bij Manokwari. We hebben hier gebeden, de Heer toonde ons Zijn wegen. Juist op dit eiland is
Gods Woord niet ontvangen, maar het zal ook hier doordringen.
Na Manokwari maakten we een lange reis naar Samoa, een eiland in de Pacific, waar een belangrijke
conferentie plaatsvond. Marthen was uitgenodigd uit West Papua, samen met mensen van allerlei
eilanden uit de Pacific. De Heer werd als Leider van het eiland uitgeroepen! In een officiële verklaring
werden uit de Bijbel allerlei teksten voorgelezen over Gods plannen. De Prime Minister en de leidende
personen uit het eiland en ook Benjamin Berger uit Israël ondertekenden deze verklaring. Het is een
heilig, indrukwekkend gebeuren als de bevolking van een land de Heer als Leider erkent in een
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eendrachtige keuze om naar Zijn wil te leven, te handelen, Israël te erkennen als Gods volk en Jezus
Christus als Heer en Verlosser van het land en hun leven.
Samoa is een mooi eiland, rondom omgeven door een heldere, schone zee. De mensen
verwelkomden ons heel hartelijk. Velen waren van ver gekomen, uit de Salomons eilanden, Oost
Papua, Fiji eilanden, Nieuw Zeeland, Australië, Tonga eilanden, enz. Er liggen zoveel eilanden
verspreid in de Pacific. Het is belangrijk te weten wat God doet, ook in de uiteinden der wereld. Dit zijn
de gebieden die het laatst tot geloof zijn gekomen, terwijl het evangelie allang geleden in Europa en
Amerika binnenkwam. Michaël, een man afkomstig uit de Salomons eilanden die het evangelie op
veel eilanden gebracht heeft, sprak over de grote strijd om het evangelie op de eilanden te brengen.
Maar wat een blijdschap over Gods werk, de doorbraak die kwam en hoe de bevolking nu God wil
dienen en volgen. We spraken met veel mensen. Marthen vertelde hoe veel jeugd en grote massa’s
mensen en Papoea’s opstaan om de Heer te dienen en voor Israël te bidden. Ik vertelde hoe God in
Nederland gesproken had over de vervulling van Openbaring 10 wat de overwinning beschrijft. Een
man uit Samoa was zo blij het boek van broeder Leenhouts hierover te ontvangen.

Na Samoa gingen we naar een conferentie in Maleisië, in de plaats Sibu, dat ligt in West Borneo. De
gemeente van voorganger Johny Hasadaon bestaat uit vele mensen die nog in longhouses wonen en
nu tot bekering zijn gekomen. Hier is nog veel animisme en bijgeloof. Johny zoekt hen op in de
longhouses en bidt voor hen. Nu was er een conferentie waar Marthen en ik bij uitgenodigd waren. Er
waren ook mensen uit Timor die daar werken in de jungle. We ervaarden de zegen van de Heer. We
hebben daar gesproken en met veel mensen gebeden. Johny zei dat er echt een opleving was na de
conferentie, er komen nu veel meer mensen.

In juni kwamen we in Kuala Lumpur aan. We
bezochten Rev. Simon die hier de Chin vluchtelingen

3

opzocht om hen te versterken in het geloof. De Chinbevolking stamt nog af van Israël, de stam
Manasse. In het Chingebied in Myanmar zijn veel jonge mensen. Deze zijn gevlucht uit gebieden waar
ze verdrukt werden. Hun hoop was van hieruit verder te trekken naar Amerika of Europa. Nu de
deuren daar naartoe vrijwel gesloten zijn, komen ze in moeilijkheden. De meesten vinden wel een
baantje maar er zijn er ook die in de gevangenis gezet zijn, omdat ze illegaal in Maleisië verblijven. De
samenkomsten van Simon worden in een hoog gebouw gehouden zodat ze vrij kunnen zingen en de
Heer prijzen. Daarom moesten we wel veel trappen opklimmen! Het gebouw was vol jeugd, ze zijn vol
verlangen meer te horen van Gods Woord – Zijn beloften en Zijn plan volgens de profetieën en
Openbaring. Het was goed om ze zo te kunnen bemoedigen met Gods Woord.

1Kuala Lumpur 2e Links Rev. Simon

Daarna gingen we naar Holland en we waren blij dat er in Den Haag een Jerusalem Prayer Breakfast
was als deel van een conferentie waar vanuit de Bijbel Gods plan belicht werd – voor Israël en tegen
het antisemitisme. God zal overwinnen, Zijn Koninkrijk zal komen. De ambassadeur en diverse
rabbijnen uit Israël waren aanwezig, gegadigden uit o.a. Amerika, Engeland, Australië en
regeringsfunctionarissen van ons land. Er werd gesproken over Gods plan en gelezen uit Gods
Woord. Marthen heeft ook gesproken en we realiseren ons dat er veel tegenstand is tegen Gods plan,
er dreigt gevaar. Na afloop werd Marthen omhelst door Rabbi Glick en anderen uit Israël.

Marthen is nu weer terug in
Papua waar de Heer nieuwe deuren opent in Aifat en in het Zuiden, in Kokas en omstreken. De
katholieken openden hun harten voor Jezus met verlangen om Hem te volgen en te dienen en ze
bidden nu voor Israël. Ons gebed is met hen, dat God hen zal sterken en bewaren in de strijd. In het

4

Zuiden van Papua tracht de Islam verder op te trekken. We bidden en vertrouwen op God, op Zijn
bescherming en dat Zijn Woord de uiteinden der aarde zal bereiken.
Hierbij vragen wij uw gebed voor de gezondheid van Marthen Su. Simon Thawng Hmung is wonderlijk
bewaard in een auto-ongeluk. Hij moet binnenkort een oogoperatie ondergaan. Bidt ook voor zijn
dochter Esther die nog geneest van een ernstige beenbreuk door dit ongeluk.
Heel hartelijk dank voor uw medeleven en uw gaven. Het is een werk van de Heer waarin we allen
meewerken.
We wensen u allen de rijke Zegen van de Heer.
Ine Knoop
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